
21.02.2023 /вторник/

10.30 часа
Пресконференция по повод официалното откриване на Международните
изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30 часа
Официално откриване на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: Пред Палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив

22.02.2023 /сряда/

10.00 – 14.30 часа 
„Възможности за развитие на биоикономиката в България“ 
Място: Зала "Европа", Конгресен център
Организатор: Аграрен университет - Пловдив

11.00- 13.00 часа 
Дискусия „Науката в интелигентното селско стопанство“
Форум „Отворена наука“ в рамките на кампания „Обща селскостопанска
политика: Говори науката“
Място: Зала "Струма", Конгресен център
Организатор: Агенция СТРАТЕГМА ООД с подкрепата на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.
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ДЕЛОВА ПРОГРАМА
АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ 

21 - 25 ФЕВРУАРИ 2023



13.00-13.15 часа 
Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия
проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р Владислав Попов
Заместник - ректор на Аграрен университет - Пловдив и главен
координатор на ННП - ХРАНИ; 

13.15-13.45 часа
Възможности за оползотворяване на агро-отпадъци богати на
фенолни съединения
Проф. дн Иван Атанасов, Агробиоинститут – София, ССА;

13.45-14.15 часа 
Потенциални решения за биоконтрол на неприятели по овощни
култури
Доц. д-р Женя Илиева, Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Никола Пушкаров” - София, ССА;

14.15-14.45 часа   
Биовъглен - за почвено качество и продуктивност 
Проф. дн Ирена Атанасова, Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” - София,
ССА;

14.45-15.15 часа 
Кафе-пауза

15.15-15.45 часа
Функционални храни и биоразградими опаковки – иновативни
решения за кръгова биоикономика
Проф. д-р Илиана Начева, Институт по криобиология и хранителни
технологии - София, ССА    

15.45 -16.00 часа 
Дискусия

13.00 - 16:00 часа
„Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес идеи за кръгова
биоикономика” - семинар за споделяне на резултати от Националната
научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество
на живот“ 
Място: Конферентна зала в Палата 6, Зала 1
Организатор: Селскостопанска академия и Аграрен университет–Пловдив
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16.30 часа
Награждаване на победителите в международните дегустации и конкурса
„Златен ритон“ 
Място: Зала "Пловдив", Конгресен център /вход с покани/
Организатор: Международен панаир Пловдив, Университет по
хранителни технологии и Съюз на енолозите в България

23.02.2023 /четвъртък/

10.30 - 17.00 часа 
Дванадесета национална научно-практическа конференция с
международно участие
„Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-
съвременните изисквания на българската и европейска нормативна
уредба”
Място: Зала "България", Конгресен център
Организатор: Съюз по хранителна промишленост, Университет по
хранителни технологии и Федерация на научно-техническите съюзи

10.00 – 16.00 часа
Конкурс „Златен ритон“ – дегустации на победителите 
Място: Палата 7
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13.00 - 16.15 часа
„Земеделие в условията на променящ се климат” – семинар за споделяне
на резултати от националната научна програма „Здравословни храни за
силна биоикономика и качество на живот“ 
Място: Конферентна зала в Палата 6, Зала 1
Организатор: Селскостопанска академия и Аграрен университет–Пловдив

17.00 часа 
Награждаване на победителите в Конкурса за ИНОВАЦИИ на
Международните изложения АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: Зала "Пловдив", Конгресен център /вход с покани/
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13:00-13:15 часа 
Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия 
Проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов
Заместник - ректор на Аграрен университет - Пловдив и главен координатор на
ННП - ХРАНИ; 

13:15-13:45 часа 
Агро-климатичните условия за отглеждане на основни групи земеделски
култури, настояще и бъдеще 
Проф. д-р Валентин Казанджиев, Национален институт по метеорология и
хидрология;

13:45-14.00 часа
Растителна селекция - инструмент за справяне с климатичните промени
Проф. д-р Виолета Божанова, ССА;

14:00-14:30 часа 
Обратно към българската селекция за по-качествено и устойчиво производство
на пшеница в рискова среда
Доц. д-р Галина Михова, Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево,
ССА; 

14:30-15:00 часа  
Кафе пауза

15:00-15:20 часа 
Селекционни решения при царевицата в условията на екстремни и трайни
климатични промени 
Доц. д-р Наталия Петровска, Институт по царевицата - Кнежа, ССА; 
         
15:20-15:50 часа 
Климатични промени и реакцията на нови сортове слива и сортоподложкови
комбинации при черешата
Доц. д-р Димитър Сотиров, Институт по земеделие - Кюстендил, ССА;

15:50 -16:15 часа  
Дискусия 



24.02.2023 /петък/

10.00- 17.00 часа
Биологичното производство в България
Нов програмен период, нов план за действие, нови надежди
Национална конференция 
Място: Зала "България", Конгресен център
Организатор: Министерство на земеделието, БИОСЕЛЕНА и Българска
асоциация "Биопродукти"
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Панел 1: Визия за БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО в България до 2030г.:

Мерки за подобряване на пазара на биологични храни в България и за
улесняване на достъпа до външни пазари;
Мерки за информиране на потребителите и подобряване на имиджа на
биохраните;
Мерки за подобряване на производството и преработката, нови технологии
за по-високи добиви.

10.20 – 10.50 часа
Национален план за развитие на биологичното производство в България до
2030г. 

Представител на дирекция БП в МЗ; Веселина Ралчева – БАБ  

10.50 – 11.20 часа
Дискусия 

11.20 – 11.35 часа
Връчване на Наградата „Биофактор“ на  Висше училище по агробизнес и развитие
на регионите 
Проф. д-р Марияна Иванова – Ректор на ВУАРР Пловдив и г-н Георги Събев -
Заместник - министър на земеделието 

11.35 – 11.50 часа
Добри практики и често срещани проблеми при контрола на биологичните
оператори
Кристиан Жеков - Сдружение на контролиращите лица за биологично
производство           

11.50 – 12.10 часа
Търговия и злоупотреби с биологична продукция – системите TRАCES и OFIS
Д-р Румен Методиев – Дирекция "Биологично производство", Министерство на
земеделието

12.10 – 12.30 часа 
Дискусия

12.30 – 13.30 часа
Коктейл с биопродукти



Панел 2: Финансова подкрепа на биологичните производители за
периода 2023-2027 г., нови правила за производство и практически
решения за предизвикателствата в биофермите 

10.00 – 16.00 часа
Конкурс „Златен ритон“ – дегустации на победителите 
Място: Палата 7
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13.30 – 13.45 часа
Промени в националното законодателство (Наредба №5) и нов каталог на
несъответствията и мерките, които ще налагат КЛ 
Инж. Илияна Бешкова - Дирекция "Биологично производство", Министерство на
земеделието

13.45 – 14.00 часа 
Мястото на биологичното производство в Стратегическия план– интервенции по
първи стълб
Аделина Стоянова –Дирекция „Директни плащания“, Министерство на
земеделието

14.00 – 14.15 часа
Интервенции „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ по
втори стълб 
Лидия Чакръкчиева - Дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на
земеделието

14.15 – 14.30 часа 
Растителната защита в биологичните полета  - добро планиране, превенция и
използване на одобрени ПРЗ при необходимост
Инж. агр. Божидар Петков -Национална асоциация за биологична растителна
защита, органични торове и иновативни технологии

14.30 – 15.00 часа
Дискусия 

15.00 – 15.15 часа
Кафе - пауза

15.15 – 16.00 часа 
Представяне на иновативни продукти и технологии за биологично производство,
резултати от научни проекти   
Представяне на обобщени резултати от Проект „DOMINO“ ID 1939, ERA NET от
програмата Core Organic Cofund на Европейския съюз
Василий Джувинов, Христина Кутинкова, Ирина Станева, Стефан Гандев, Георги
Корнов, Институт по овощарство, Пловдив, България

16.00 – 17.00 часа
Дискусия и закриване на конференцията 



10.00 – 13.00 часа
"Работната сила в сектор "Земеделие" в България и нейната квалификация
в зеления и цифров преход"
Място: Зала "Струма", Конгресен център
Организатор: Федерация на независимите синдикати от земеделието
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БАКИБ – презентация - Андрея Щерев - (TBC)
ФНСЗ – презентация – Дигитални трансформации и

АЗПБ - презентация – TBC
КНСБ – ИССИО – TransFormWork презентация – (TBC)

ПРОГРАМА
9.45 -10.00 часа
Регистрация на участниците и кафе

10.00 часа
Откриване на дискусионния форум
Андрея Щерев, БАКИБ

10.10 часа 
Представяне на проект „Работодатели и синдикати от сектор земеделие в диалог и
действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

10.20 часа
"Работната сила в сектор "Земеделие" в България и нейната квалификация в
зеления и цифров преход"
Представяне на темата през няколко ракурса:

предизвикателства - TBC

11.50 часа
Дискусия за извеждане на препоръки във фокус група/и
Модератори: екип на проекта

12.30 часа
Представяне и обобщаване на резултатите от фокус групата.
Екип на проекта

12.45 часа
Устойчиво и зелено организиране на срещи и събития по
проекта.
Поглед напред – следващи стъпки. Закриване на събитието
Ръководител проект, Федерация на независимите синдикати
в България (ФНСЗ)

13.00 часа
Неформален обмен на по чаша чай/вино



Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за
периода 2023 – 2027г.;
Регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на поглъщането на
въглерод; 
Какъв е потенциалът за коренни промени в технологичните процеси на
фермите и производството на храни;
Как иновациите подкрепят намаляването на употребата на химикали в
селското стопанство;
Земеделие и технологии - първият Европейски цифров иновационен
хъб „АgroHub.bg” с фокус агросектора;
ОСП 2023-2027: „Национален план по Механизма за възстановяване и
устойчивост;
Директни плащания 2023г., новости в изискванията и санкции.

12.00 – 18.00 часа
„ Фермата: Агроиновации и тенденции“
Място: Зала "Пловдив", Конгресен център
Организатор: Сп. Enterprise в партньорство с Национална асоциация на
зърнопроизводители
Акценти от форума:

За повече информация: https://forumfermata.enterprise.bg/ 

13.00 - 16.00 часа
„Преживното животновъдство - проблеми и перспетиви“ 
Място: Конферентна зала в Палата 6, Зала 1
Организатор: Селскостопанска академия и Аграрен университет–Пловдив
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13.00-13.10 часа
Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия  проф. дн
инж. Мартин Банов 

13.10-13.45 часа 
Технологични и икономически модели в говедовъдството 
Проф. д-р Теодора Ангелова,  Земеделски институт - Стара Загора, ССА;

13.45-14.15 часа
Интензификация на репродуктивния процес в овцевъдството 
Доц. д-р Никола Методиев, Институт по животновъдни науки - Костинброд,
ССА;



16.30 часа
Награждаване на победителите в Конкурса „Избор на потребителя“
Място: Зала "Европа", Конгресен център /вход с покани/

11.00-12.00 часа
Идеи за винени преживявания в България за целия екип
Място: Палата 7
Организатор: Уайнтурс България

16.00 часа
Теглене на печелившите талони от попълнените анкетни карти за
посетители 
Място: Сцена Street food fest
Организатор: Международен панаир Пловдив

25.02.2023 /събота/

14.15-14.45 часа
Актуален статус и перспективи за автохтонните породи в България 
Доц. д-р Геновева Стайкова, Земеделски институт - Шумен, ССА;

14.45-15.15 часа
Кафе пауза

15.15-15.45 часа
Използване на пре- и пробиотични вещества като алтернатива на пробиотиците в
животновъдството 
Проф. д-р Стайка Лалева, Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

15.45 -16.00 часа
Дискусия
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www.fair.bg

14.00 – 15.00 часа
Vinolok - Опаковайте с вдъхновение 
Място: Палата 7, етаж  2, зала 1
Организатор: Содинал България


