
Зелената сделка – европейски и световни 
Предизвикателства стратегията”от фермата до масата”
Фермерско  и занаятчийско производство – пазари, проблеми и бъдеще
Биологично производство на храни –актуални промени в
законодателството и контрола
Европейските схеми за качество
Здравословно хранене – проблеми и решения
Защита на системите за самоконтрол
Нови продукти в хранителната индустрия

ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ 
АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ 2022

 
9-13 МАРТ 2022г

09.03.2022 – сряда

10.30ч.
Пресконференция по повод официалното откриване на международните
изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30ч.
Официално откриване на АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: пред палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив

09.00-17.30ч.
Единадесета национална научно-практическа конференция с международно
участие ,,Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според 
най-съвременните изисквания на българската  и европейска нормативна
уредба”
Предварителни теми:

Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ,,Съюз по хранителна промишленост“



14:00 – 14:20 ч.  Откриване

14:30 – 14:50 ч.  Презентация на продуктите в подкрепа на хотелиерите
и ресторантьорите на Българска банка за развитие – Владимир
Георгиев, изпълнителен директор и Димитър Стоилов, директор
„Бизнес развитие“
14:50 – 15:00 ч.  Еньо Енев, Председател на Сдружение на
ресторантьори и хотелиери "Тракия"
15:00 – 15:10ч. Любозар Фратев, Председател на Съвет по туризъм,
Пловдив
15:10 – 15:30 ч.  Дискусия

14.00-17.00ч.
Презентация ,,Нови възможности за земеделието през 2022“
Място: зала Пловдив, Конгресен център
Организатор: Асоциация ,,Агротех“
с участието на НАЗ, Посолство на САЩ, ПОсолство на Нидерландия и АУ
Пловдив

14:00- 15.30ч. 
Представяне на продуктите на Българска банка за въстановяване и
развитие в подкрепа на хотелиерите и ресторантьорите 

        Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма
        Здравко Димитров, Кмет на Пловдив

Организатор: Travel News
Място: зала Пресклуб, Конгресен център

13.00-15.30 
Презентация ,,Сътрудничество с Азербайджан в областта на
винопроизводството - делови срещи между фирми от България и
Азербайджан по проект „From Grape to Trade: Building synergies between
Bulgarian and Azerbaijani wine exporters“, съ-финансиран от ЕС
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатори: Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и AHK
Azerbaijan



10:30 – 11:30ч. Представяне на успешни примери за български марки
биопродукти, успешни примери за търговия и промоция на биохрани в
България - Български ферми, предприемачи, търговци  
11:30 – 12:00ч.  Предложения на бранша за развитие на биоземеделието в
България - Българска асоциация „Биопродукти“, Национално сдружение на
Контролиращите лица за биологично производство 
12:00 – 12:30 ч. Национална стратегия за биоземеделието – мерки за
подпомагане на производството, маркетинга, реализацията на биохрани,
включването на биохрани в обществените кухни – Министерство на
земеделието и храните
12:30 – 13:30ч.  Дискусия, модератор 
13:30 – 14:00ч. Коктейл с биопродукти

14:00 – 14:15ч. Нов регламент за биопроизводство на ЕК

14:15 – 14:30ч.  Нова наредба за биологично производство – нов каталог на
несъответствията и мерките, които ще налагат КЛ – Дирекция Биологично
производство, МЗп
14:30 – 16:30ч. Обмен на знания – най-добрият начин за подобряване на
биологичното земеделие. Представяне на различни инструменти, методи,
машини и продукти за биологичното производство  
16:30 – 17:00ч.  Дискусия, модератор 

10.03.2022 – четвъртък

10.00-17.00ч
Международна конференция ,,Биологичното земеделие в България" 
Ново законодателство, нов програмен период-стари проблеми . 
Нови перспективи пред сектора. 

Панел 1: 20 години биоземеделие в България – успешни примери

Панел 2: Практически решения за предизвикателствата в биопроизводството

        Кои са най-важните промени в сравнение с досега действащите
регламенти?  

Място: зала България, Конгресен център
Организатор:Фондация за биологично земеделие ,,Биоселена“



13:00-15:40ч.
Нови агроекологични мерки в Стратегическия план за развитие на
земеделието и селските райони 2023-2027 г. и иновативни решения при
прилагането им

Програма
13: 00 – 13:10 ч. Откриване на семинара – зам.министър МЗм
13:10 – 13:30 ч. Представяне на мерките, свързани със задължения в
областта на околната среда и климата: Мярка за използване на устойчиви
практики и сортове, отглеждани при специфични условия и Мярка за
насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към
климатичните условия - МЗм 
13:30 – 13:50 ч. Прогнозни оценки за последствията от намаляването на
торовете и пестицидите до 2030 г. – доц. д-р Божидар Иванов
13:50 – 14:10 ч. Използването на добре адаптирани сортове - икономически,
екологични и социални ползи -  проф. Виолета Божанова
14:10 -14:30 ч.Отвъд пестицидите: решения за интегрирано управление на
вредителите при полски култури – проф. д-р Оля Караджова 
14:30 – 14:50 ч. Българските сортове зеленчукови култури – гаранция за
сигурност и качество – проф. д-р Даниела Ганева 
14:50 – 15:10 ч. – Овощни сортове, подходяще за отглеждане в условията на
България, предлагани от ИО – Пловдив – проф. д-р Стефан Гандев, гл.ас. д-
р Мариета Нешева, гл.ас. д-р Светослав Малчев
15:10 – 15:40 – Дискусия 

Място: Конферентна зала 2, палата 6
Организатор: Селскостопанска академия и Министерство на земеделието 

10.00-15.00ч. 
Българо – Холандски семинар “ Развитие на Биоикономиката в България:
рамка за активно прилагане и растеж”
Тема:
Споделяне на опит и подходи от Холандия и България в усвояването на
действия и методи за прилагане и развитие на Националната стратегия за
Биоикономика в България, целяща да подкрепя и насърчава този сектор и
като цяло Зелената сделка и Европейската Стратегията „От фермата до
трапезата“.

Място: зала Пловдив, Конгресе център
Организатор: Аграрен университет Пловдив и Холандско посолство София



11.00-14.40ч.
Семинар ,,Микроорганизмите –помощници в преодоляване високите цени 
на торовете“
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор:,,Амитица“ ООД

11.00-12.00
 Лекция ,,Посоки за развитие на реален и успешен винен турзъм" 
Бизнес насоченост на лекцията
Място:Конферентна зала, палата 10
Организатор: Гергана Тодорова и Красимира Кодукова от Уайнтурс България
ООД

14.00- 15.30ч. 
Как да се храним и живеем балансирано, в хармония със себе си любов към
заобикалящия ни свят? 
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

15:00- 17.00ч.
Вътрешно-фирмена среща
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор:Сембодия

16:30ч.
Церемония по награждаване на победителите в КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ на
Международните изложения  Агра, Винария и Фудтех
Място: зала Пловдив, Конгресен център
Организатор: ,,Международен панаир Пловдив“



10:00 – 10:15ч. Официално откриване и връчване на Лауреат
„БИОФАКТОР“
10:15 – 10:30ч. Панел 1: Новости в стратегическата и нормативната рамка -
европейски и национални аспекти
10:30 – 10:45ч. Панел 2: Как пандемията се отрази на биоземеделието у нас
и по света?
10:45 – 11:00ч. Панел 3: Биологична растителна защита – добри практики
11:00 – 11:45ч.  Кръгла маса: „Живите лаборатории“ на INVEST – нови
партньорства в областта на биоземеделието
11:45 – 12:00ч. Закриване на събитието

09.30-13.00ч.
Ден на биологичното земеделие 2022
Международна научно-практична конференция,,Биологичното земеделие и
пандемията- предизвикателства и решения“

Място: зала България, Конгресен център
Организатор:ВУАБРР

11.00-15.00ч.
Семинар ,,Ролята на почвения микробиом за почвеното плодородие и
растителното здраве“
Място: Конферентна зала, палата 13
Организатор:,,Амитица“ ООД

11.00-12.00
 Лекция ,,Винен туризъм в четири сезона" 
лекция, насочена към крайния потребител
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор:Гергана Тодорова и Красимира Кодукова от Уайнтурс България
ООД

12.30 - 13.30ч. 
Лекция ,, Кои храни и напитки са подходящи да приема всеки които се стреми
към здравословен и балансиран начин на живот'' 
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

14.00-15.00
Презентация ,,Суперхрани за супер здраве“. Ползите от консумация на
продукти от ядки и семена . Дегустация на продуктите на фирма ,,Дюсена“
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Дюсена“ ООД,  инж. Юлияна Димитрова

11.03.2022– петък



11.00 -12.00ч.
Презентация,,Едно вълнуващо пътешествие в необятния свят на царицата на
билките-шипката“
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Балевски и Киров“ ООД

13.00-14.00ч.
Презентация ,,Суперхрани за супер здраве“
Ползите от консумация на продукти от ядки и семена
Дегустация на продуктите на фирма ,,Дюсена“
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Дюсена“ ООД,  инж. Юлияна Димитрова

14.30-16.00
Презентация ,,Храненето основен фактор за здравето. Как да се храним по
време на COVID -19,за да подсилим имунитета си? Как да вкараме тялото
отново във форма. Митове и истини за храненето при захарен диабет “-
лектор -диетолог – практически насоки
Място: Конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

16.00ч.
Конкурс ,,Избор на потребителя“
Официално награждаване на отличени продукти от изложбите ,,ВИНАРИЯ“,
,,ФУДТЕХ“ и ,,ВКУСОВЕ ИТАЛИЯ“
Място: конферентна зала, палата 10
Организатор: ,,Международен панаир Пловдив“

13.03.2022– неделя

13.00ч.  
Теглене на печелившите  талони  от попълнените анкетни  карти  за
посетители  
Място: палата 6
Организатор: ,,Международен панаир Пловдив“

12.03.2022– събота


