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РАБОТНА СРЕЩА  
„Обсъждане проекта на нов Национален план за биологично 

производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните 
цели за 2030 г.“ 

 
 

ПРОГРАМА 
11 август 2022 г., х-л „Мираж“, гр. Бургас 

 
Основни цели на срещата: 
 Първо официално представяне на проекта на нов „Национален план за действие за развитие на 

биологичното производство“ в контекста на Европейската зелена сделка и препоръките на ЕК;  
  да се създадат условия за дискусия, взаимен обмен на опит, знания и информация относно 

разработения проект на нов Национален план; 
 да бъде получена обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на новия 

Национален план;   
 да се отговори на очакванията на земеделската общност относно ангажираността й в процеса 

по финализирането на проекта на новия Национален план, както и да се отчета приноса на 
заинтересованите страни в неговото разработване; 

 да се осигури подкрепа на УО/МЗм за новия програмен период; 
 да се установи какви партньорства, комуникационни връзки, нови механизми и инициативи 

биха способствали за изпълнение целите на новия план и неговото имплементиране в 
европейските инструменти за финансова подкрепа;  

 получаване на насоки от заинтересованите страни за намаляване на административната тежест 
в биологичното земеделие; 

 да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска 
мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ);    

 популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове. 
 

11 август 2022 г. 

10:30 –11:00 Регистрация, административни въпроси & кафе 

11:00 –11:10 Откриване и представяне на целите, програмата и участниците в срещата 
Ключов експерт от ЗУ на НСМ 

11:10 –12:30 Представяне на проекта на нов „Националния план за действие за развитие на 
биологичното производство“ – част I 
 Стимулиране на търсенето и осигуряване на доверието на потребителите 
 Стимулиране на конверсията и засилване на цялата верига на стойността 

Експерти от дирекция „Биологично производство“ на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси и изразяват мнения по 
презентираните теми 

12:30-13:30 Обяд  
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13:30 –14:30 Представяне на проекта на нов „Националния план за действие за развитие на 
биологичното производство“ – част II 
 Биологичното земеделие като водещ пример:  подобряване на приноса на 

биологичното земеделие към устойчиво развитие 
Експерти от дирекция „Биологично производство“ на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси и изразяват мнения по 
презентираните теми 

14:30 –15:00 Кафе пауза 

15:00 –15:50  Партньорства, комуникационни връзки, нови механизми и инициативи, които 
да способстват за изпълнение целите на новия план и неговото 
имплементиране в европейските инструменти за финансова подкрепа;  

 Насоки от заинтересованите страни за намаляване на административната 
тежест в биологичното земеделие; 

 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да изразят мнения и идеи по посочените 
теми 

15:50 –16:00 Обобщаване на дискусиите и извеждане на конкретни идеи и предложения 
Заключителна част и закриване на срещата 

 
 

 

 
 
 
 
 
Министерство на земеделието 


