
 

Програма на конференцията 

Сесии – 25ти октомври  

 

09:30 – 10:00 Регистрация и онлайн включване на участниците през Zoom 

 

Линк за включване през Zoom  

https://us06web.zoom.us/j/83633636048 

 

Meeting ID: 836 3363 6048 

Passcode: 25102022 

 

10:00 – 10:30 Откриване конференцията и встъпителни обръщения 

Георги Събев – Заместник - Министър в Министерство на земеделието, храните и горите  

 

Алисия Хернандес  – Съветник по въпроси, свързани със земеделие към Посолството на 

САЩ 

 

Десислава Тальокова – Изпълнителен Директор на Фондация „Америка за България“ 

 

Проф. Мартин Банов – Председател на Селскостопанска Академия 

 

10:30 – 12:30 Пленарна сесия – Земеделски стокови пазари,  

Модератор: Божидар Иванов - ИАИ 

 

 Преглед и прогнози за световните селскостопански пазари 

Джулиан Бинфилд – FAPRI, Университет в Мисури  

 

Икономически въздействия на планираната забрана на ЕС върху 

клетките за опрасване в затворени помещения 

Норберт Потори – AIK, Научен институт по аграрна икономика, 

Унгария 

 

Въздействие на войната в Украйна върху цените на зърното в 

света 

Мариус Хамулчук, Каролина Павлак, Йоана Стефанчик – Варшавски 

институт по природни науки, катедра по международна икономика и 

агробизнес 

 

Обзор на българското земеделие и прогнози в земеделските 

отрасли 

Даниела Димитрова и Божидар Иванов – CAPA и ИАИ – София 

 

https://us06web.zoom.us/j/83633636048


 

12:00 – 12:30 Дискусия и обзор 

 

12:30 – 13:30 Обяд 

 

13:30 – 15:30 Пленарна сесия – Конкурентоспособност и ефекти върху земеделските и 

стокови пазари 

 Модератор: Мариус Хамулчук – Варшавски Университет па природни науки 

 

 Продоволствена сигурност и суверенитет – предизвикателства пред 

селското стопанство 

Драги Димитриевски – Университет св. Св. Кирил и Методий, Скопие 

 

Специализация на производството – фактори за повишаване на 

добавената стойност в земеделските стопанства 

Зорница Стоянова, Юлия Дойчинова – УНСС, София 

 

Зърнен пазар – играчи и перспективи 2021-2030 

Дан-Мариус Войчилас, Ион Сертан, Ирина Чурчу – Букурещ, USAMV 

 

Оценка на цифрови бизнес модели в селското стопанство с 

многокритериален анализ 

Димитър Николов, Красимир Костенаров, Иван Боевски – Нов 

Български Университет 

 

Интегриране на веригата за доставки с веригата за добавяне на 

стойност в селскостопанския сектор 

Гергана Славова – Икономически университет, Варна 

 

 

15:10 – 15:30  Дискусия и обобщение 

 

15:30 – 17:30 Пленарна сесия – Селскостопански политики в прехода към Зелена 

Икономика 

Модератор: Проф. Драги Димитриевски – Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Скопие 

 



 

 Роля на субсидиите по ОСП във всички страни-членки на ЕС: 

анализ на техническата неефективност 

Никола Галузо – Асоциация за географски и икономически 

изследвания в селските райони (ASGEAR), Риети, Италия 

 

Влияние върху концепцията на Европейския съюз за малки 

зелени съкращения и допълнителните фондове на ЕС във 

връзка с развитието и модернизацията на биологичното 

земеделие и за опазване на околната среда в Република 

България 
Йосиф Аврамов – Нов Български Университет, София 

 

Възможни ефекти от Зелената Сделка върху зърнения и 

маслодайния сектор и Зелената Архитектура на ОСП в 

България  
Наталия Шукадарова, Аграрен Университет, Пловдив 

 

Интегрирани земеделски въглеродни практики за въвеждане на 

кръговата икономика и постигане на целите на Европейския 

зелен пакт 

Жечко Йорданов, Александър Трифонов, Огнян Костов, Йончо 

Пеловски, Екатерина Серафимова - Национално сдружение "Зелена 

Сърница", Пазарджик 

 

Нагласи за прилагане на екологични практики от фермите в 

контекста на новата ОСП (2023-2027) 

Моника Кабаджова, Михаела Михайлова, Даниела Цвяткова – ИА, 

Кюстендил; ИАЕ, София 

 

17:10 – 17:30  Дискусия и обобщение 

 

Сесии – 26ти октомври 
 

09:00 – 09:30 Онлайн включване на участниците през Zoom и откриване на Втория 

ден на Конференцията 

 

09:30 – 12:00 Пленарна сесия – Възможности и предизвикателства за селските райони 

Модератор: Збигнев Флорианчик – IERIGZ, Варшава 

 Възможности и предизвикателства за селските райони   

Шенган Че, Линг Ванг - Университет Jiao Tong, Шанхай, Китай 

 

Обитаване на селата в Полша на прага на третото десетилетие на 

21 век 

Агнешка Вжохалска, Силвия Лаба - IERIGZ Варшава, Полша 



 

 

Диверсификация на селската икономика във времена на зелен 

преход през очите на заинтересованите страни в селските райони. 

Казус от полския регион Mazowieckie 

Павел Хмиелински, Барбара Величко – Европейска мрежа за развитие 

на селските райони 

 

Преселване – възможности и предизвикателства в устойчивото 

развитие на планинските райони в Румъния 

Йон Сертан, Мария Присакариу - USAMV Букурещ, Румъния 

 

Въздействие на директните плащания на ОСП върху 

икономическата ситуация в селските райони 

Мария Станимирова, Ивайло Тодоров – Икономически университет, 

Варна 

 

Необходимост от модерна земеделска структура в селските райони 

като фактор и условие за тяхната устойчивост 

Валери Велковски – Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив 

  

11:40 – 12:00  Дискусия и обобщение 

 

12:00 – 13:00  Обяд 

 

13:00 – 15:00 Пленарна сесия – Иновации, Устойчивост и Биоикономика 

Модератор: Божин Божинов – Аграрен Университет, Пловдив 

 

13:00 – 15:00 Кръгова икономика за устойчиво развитие: Библиометричен 

пейзаж 

Анатолий Кучер - Лвовски политехнически национален университет, 

Украйна 

 

Методологичен подход за изграждане на типология на фермите от 

гледна точка на здравословното състояние на почвата – примерът 

на ЕС 

Димитър Николов, Мартин Банов, Иван Боевски, Красимир 

Костенаров и Екатерина Цветанова – ССА и НБУ, София 

 

Приложение на дигиталния маркетинг в дейността на 

българските изби 

Владимир Димитров, Даниела Димитрова – Институт по лозарство 

– Плевен 



 

Изграждане на съставен индекс за измерване на устойчивостта на 

фермите на пазара на ЕС 

Веселин Кръстев – ИАИ, София 

 

Бизнес модел като основа за диверсификация на селскостопански 

към не-селскостопански дейности с цел защита на местните 

генетични ресурси и увеличаване на доходите на фермерите 

Божура Фиданска, Теодора Иванова, Десислава Димитрова – ИАЕ, 

София и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, 

Българска академия на науките 

 

Оценка на сценария за прилагане на новата ОСП в българския 

животновъден сектор 

Васил Стойчев, Цветана Харизанова – Институт по икономика на 

селското стопанство, Институт по животновъдство 

 

14:45 – 15:00  Дискусия и обобщение 

 

15:00 – 17:00  Постерна сесия – Приложни резултати и изследвания по базисни 

научно-изследователски проекти 

Модератор: Диляна Митова – ИАИ, София 

 

15:00 – 17:00 Оптимизиране на параметрите на прецизното земеделие за 

подобряване на производствената ефективност и проследимостта 

на селскостопанските продукти – Фонд „Научни изследвания“ 

 

Оптимизиране на събирането на данни в прецизното земеделие – 

сравняване на дистанционно наблюдение и in situ анализи 

Ендалкачев Абебе Кебеде1,3, Силвия Василева1, Божидар Иванов2, 

Орхан Денгиз3 и Божин Божинов1* - [1]Аграрен университет в 

Пловдив, 2Институт по икономика на селското стопанство, 

3Департамент по почвознание и хранене на растенията, 

Университет Ондокуз Майис, Самсун, Турция 

 

Договорни решения за ефективно и трайно предоставяне на агро-

екологични-климатични обществени блага от селското и горското 

стопанство на ЕС – CONSOLE 

 

Модели на договори за предоставяне на агроекологични 

обществени блага 

Димитър Николов, Иван Боевски, Кристина Тодорова, - ИАЕ, София, 

НБУ, София, УНСС, София 

 

Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България 

Нина Котева, Храбрин Башев – ИАИ, София 



 

 

Социално-икономически ефекти от използването на утайките от 

ПСОВ в селското стопанство – AGRORING, ФНИ 

 

Мотивация и нагласи на земеделските производители за 

използване на утайките от ПСОВ 

Даниела Цвяткова, Божидар Иванов – ИАИ, София 

 

Интелигентно производство на култури - Национална Научна 

Програма 

 

Ангажиране на заинтересованите страни – основен елемент от 

стратегията за управление на заинтересованите страни при 

внедряване на интелигентни култури 

Иван Боевски и Красимир Костенаров – НБУ, София 

 

Перспективи пред българското земеделие и селските райони в 

контекста на Новата ОСП и Плана за възстановяване на ЕС – 

Селскостопанска академия 

 

Конкурентоспособност на лозарския и винарския сектори в 

България 

Десислава Тотева – ИАИ, София 

 

Регионални аспекти на промените във възрастовата структура на 

населението от селските райони на България 

Росица Микова – ИАИ, София 

 

Развитието на българското земеделие в рамките на ЕС и ОСП  

Румен Попов – ИАИ, София  

 

Социално-икономическите процеси под влиянието на развитието 

на поземлените отношения в българското селско стопанство 

Петър Маринов, Даниела Цвяткова, ИАИ, София 

 

Устойчиво селско развитие в България и ЕС 

Антон Митов – ИАИ, София 

 

17:00 – 17:10 Заключение и благодарност към участниците 


