
5-6 февруари 2020 г., хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци

ОСМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА - ПРОЕКТ

ОСП 2020+: Европейски цели. Български потенциал.

05.02.2020 г.

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

12:30 – 14:00 Коктейл „Добре дошли“

13:00 – 13:45 Пресконференция АЗПБ

14:00 – 14:10

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Встъпителна реч
Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

Десислава Танева, Министър на земеделието, храните и горите

14:10 – 17:25 ПАНЕЛ 1
ОСП 2021-2027  

14:10 – 15:10

Ключови аспекти в състоянието на агросектора и възможностите за разгръщане на потенциала 
му за развитието. Основни акценти и изводи от SWOT- анализите, на които се базира 
изготвянето на националния  стратегически план за ОСП 2021-2027: 
• Анализ за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

доц. д-р Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, ССА
• Анализ за влиянието на селското стопанство върху околната среда
проф. д-р Владислав Попов, Аграрен университет - Пловдив
• Анализ на селските райони
доц. д-р Светлана Александрова- Златанска, Университет за национално и световно стопанство
Вергиния Кръстева, Заместник - министър на МЗХГ

15:10 – 15:30 Презентация 1 - АГРОПОЛИХИМ 

15:30 – 16:15

Актуално за подготовката и изготвянето на националния стратегически план за ОСП 2021-2027. 
Очаквания и основни предизвикателства при разработването на новите схеми на директните 
плащания и бъдещите мерки за развитие на селските райони за периода 2021-2027.  
Вергиния Кръстева, Заместник- министър на МЗХГ
Мария Христова, Координатор ОСП в МЗХГ
Елена Иванова, и.д. Директор на Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
Антон Аспарухов, Началник на отдел „Програмиране, планиране, наблюдение и техническа по-
мощ“, МЗХГ
Снежана Благоева, Директор на Дирекция „Директни плащания“, МЗХГ

16:15 – 16:35 Кафе пауза

16:35 – 17:25

Актуално за преговорния процес по ОСП 2021-2027 и Многогодишната финансова рамка на ЕС. 
Новите амбициозни европейски цели на ОСП 2021-2027 и национлен потенциал. 

Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ
Десислава Танева, Министър на земеделието, храните и горите
Атидже Алиева- Вели, Евродепутат в ЕП
Марио Милушев, Директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна 
помощ“ към ГД АГРИ, ЕК
Мария Белова, Председател на Комисия по земеделие и храни към НС
Марина Бракалова, Съветник към  Постоянно представителство на Република България в 
Брюксел
Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“- РА



17:25 – 17:45 Презентация Алианц

17:45 – 18:30
ПАНЕЛ 2

2021 година на преход между ОСП 2014-2020 и ОСП 2021-2027

17:45 – 18:05

Основни моменти от проекторегламента на ЕК за преходните разпоредби на ОСП за 2021 г. и ход 
на преговорите:
Схеми на директните плащания, които ще се прилагат в преходната 2021 г.
Удължаване на ПРСР 2014-2020 и мерки от програмата, които ще се прилагат в преходната 2021 г.
• Правила, бюджет и финансиране на схемите и мерките от преходната 2021 г.;
• Състояние на преговорите за преходната 2021 г. в ЕС
• Очаквания за приемането и влизане в сила на преходните правила:
• Предстоящи национални решения и срок за нотифициране към ЕК
• Очаквани нормативни промени за въвеждане на преходните правила
Марио Милушев, Директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна 
помощ“ към ГД АГРИ, ЕК
Вергиния Кръстева, Заместник - министър на МЗХГ

18:05 – 18:25

Дигитализация и новости при мониторинга и контрола на ДФ „Земеделие“.
Текущо състояние на оторизаците по схеми и мерки от Кампания 2019 г.
Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“- РА
Николай Кожухаров, Ръководител на звено ИСАК, ДФ „Земеделие“ - РА

18:25 – 18:30 Заключителна част
Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

20:00 Официална вечеря

06.02.2020 г.

10:00 – 10:10 Откриване на втория ден от конференцията 
Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

10:10 – 12:30
ПАНЕЛ 3

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

10:10 – 10:40

Нови приеми на проекти за инвестиции в стопанствата през 2020 г. по ПРСР 2014-2020:

• Актуализиран Индикативен график за приемите през 2020 г. по ПРСР 2014-2020 г. и мобилизация на
административния капацитет в ДФ „Земеделие“ и МЗХГ

• Новости и готовност за целевия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- нови
критерии за оценка, изисквания, допустимост, инвестиции, кандидатстване и отчитане, таван и общ
бюджет

Елена Иванова, и.д. Директор Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
Милен Кръстев, експерт в  Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
Васил Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“

10:40 – 10:50
Презентация Тинокс:

Системи за биозащита и пречистване на питейната вода за ферми

10:50 – 11:20

Нови приеми на проекти за инвестиции в биосигурност на стопанствата през 2020 г.
по ПРСР 2014-2020:
• Представяне на новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към

ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления
и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020- критерии за оценка, изисквания, допустимост, инвести-
ции, кандидатстване и отчитане, таван и общ бюджет

• Представяне на новата подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските
земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагопри-
ятни климатични явления и катастрофични събития“- критерии за оценка, изисквания, допустимост,
инвестиции, кандидатстване и отчитане, таван и общ бюджет

Елена Иванова, и.д. Директор Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
Милен Кръстев, експерт в  Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

11:20 – 11:30
Презентация Тинокс:

Инсинератори – ефективни решения за изгаряне на животински отпадъци



11:30 – 12:00

Актуално за предстоящия  прием  през 2020 г. по компенсаторните мерки/подмерки - агроеко-
логия, биоземеделие, Натура 2000, НР1/НР2, хуманно отношение към животните:
• Приеми по направления от мярка 10
• Възможности за разширяване на съществуващи ангажименти и поемане на нови по мярка 11, предсто-

ящи нормативни промени, нови ставки
• Ново райониране на необлагодетелствани райони по НР2 от мярка 13, преходна помощ за НР2, нова

подмярка 13.3. „Други райони със специфични ограничения (НР3)“, предстоящи нормативни промени,
нови ставки

• Текущо състояние и анализ от прилагането на мярка 14
• Индикативен график за 2020 г.
• Контрол: най-често допускани грешки, препоръки
Михаил Карабельов, Директор Дирекция „Биологично земеделие“, МЗХГ
Янислав Янчев, Началник отдел „Прилагане на схеми на единица площ“, Дирекция „Директни 
плащания“, ДФ „Земеделие“

12:00 – 12:30
ПАНЕЛ 4

Директни плащания и Кампания по директни плащания 2020 г.

12:00-12:30

Кампания по директни плащания 2020 г.
• Новости в Системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве,
допустимост, ПЗП, възражения, мониторинг
• Новости при зелените директни плащания, в  схемите за обвързана подкрепа и изискванията при от-

глеждане на коноп
• Най-често допускани грешки при заявяване на схеми по директни плащания; практични примери и

съвети
• Готовност за Кампания по Директни плащания 2020 г.
 Георги Праматаров,  Директор на Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХГ 
Янислав Янчев, Началник отдел „Прилагане на схеми на единица площ“, Дирекция „Директни 
плащания“, ДФ „Земеделие“

12:30 – 14:00 Обяд 

14:00– 14:40
ПАНЕЛ 5

Визия на МЗХГ за създаването на Гаранционен фонд за покриване на щети от 
природни бедствия и управлението на риска 

14:00 – 14:40

Представяне на визията на МЗХГ за създаването на Гаранционен фонд за покриване на щети от 
природни бедствия и управлението на риска 
Вергиния Кръстева, Заместник -  министър на МЗХГ
доц. д-р Янко Иванов, Заместник - министър на МЗХГ
проф. д-р Георги Георгиев, Директор на ЦОРХВ към МЗХГ

14:40– 15:30
ПАНЕЛ 6

Кръгла маса „Състояние и перспективи за развитие на месодайното 
говедовъдство в България“

14:40 – 15:30

доц. д-р Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, ССА
Николай Димов, Заместник председател и член на УС на АЗПБ
Георги Андонов, Председател на УС на Браншовата камара за месодайно животновъдство 
Стефка Боева, член на УС на Браншовата камара за месодайно животновъдство
Андрей Чалъков, член на Борда по говеждо и агнешко месо 
Атанас Урджанов, Председател на УС на АМБ
доц. д-р Янко Иванов, Заместник-министър на МЗХГ
проф. д-р Паскал Желязков, Изпълнителен директор на БАБХ
д-р Цвятко Александров, Заместник изпълнителен директор на БАБХ

15:30-16:00 Кафе пауза

16:00 – 18:00

ПАНЕЛ 7
Кръгла маса „Решения за превенция, ограничаване и справяне с 

разпространените болести африканска чума по свинете, птичи грип и 
Нюкясълска болест при птиците“

16:00 – 16:10
Нормативни промени за повишаване на биосигурността в животновъдните 
стопанства
Силвия Василева, Директор на Дирекция „Животновъдство“,  МЗХГ



С медийното партньорство на:

С подкрепата на:

16:10 – 17:10

•Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването
Африканска чума по свинете в Европа, Балканския регион и у нас
• Готовност за реакция и решения за превенция, ограничаване и справяне с
разпространението на АЧС
Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
Асоциацията на свиневъдите в България
Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня
Атанас Урджанов, Председател на УС на АМБ
доц. д-р Янко Иванов, Заместник-министър на МЗХГ
проф. д-р Паскал Желязков, Изпълнителен директор на БАБХ
д-р Цвятко Александров, Заместник изпълнителен директор на БАБХ

17:10 – 18:00

• Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяванията
инфлуенца и Нюкясълска болест при птиците

• Готовност за реакция и решения за превенция, ограничаване и справяне с
разпространението на болестта

Представители на Браншовия съюз на производителите на яйца към АЗПБ
д-р Димитър Белоречков, Председател на Съюза на птицевъдите в България 
доц. д-р Янко Иванов, Заместник - министър на МЗХГ
проф. д-р Паскал Желязков, Изпълнителен директор на БАБХ
д-р Цвятко Александров, Заместник изпълнителен директор на БАБХ

18:00 
Официално закриване

Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

20:00 Официална вечеря


