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БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ – СЪЮЗ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ - 2023Г.

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00
Регистрация и настаняване на участниците

10:00 – 10:15

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Кои сме ние, каква е нашата мисия?

Георги Стоянов, Председател на БФС

10:15 – 12:00

ПАНЕЛ 1

Очаквания към старта на Кампания 2023 - възможности и основни
предизвикателства за агросектора

10:15 – 11:00

Новите интервенции и правила при директни плащания и агроекология за
2023:

• Как да подадем заявление за подпомагане – Кампания 2023 ?
• Какви интервенции да заявим за подпомагане ?
• Какви изисквания трябва да спазват земеделските стопани ?
• Какъв размер на подпомагането ще получат земеделските стопани ?

Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм
Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“, МЗм

11:00– 11:15 Дискусия – въпроси и отговори
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11:15 – 12:00

Консултантски пакети за Кампания 2023 – директни плащания

• Земеделско стопанство до 10 ха;
• Земеделско стопанство до 30 ха;
• Земеделско стопанство над 30 ха;
• Смесено земеделско стопанство – площи и животни;
• Земеделско стопанство – биологично производство;

Георги Стоянов – председател на БФС

12:00 – 12:30 Кафе – пауза

12:30 – 14:30

ПАНЕЛ 2

Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за възстановяване
и устойчивост на България

12:30 – 13:15

Нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г.чрез
Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ):

• инвестиции за агросектора чрез „Фонд за насърчаване на

технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от ПВУ

очаквани приеми и договориране през 2023 г.; крайни срокове за
изпълнение на проектите

демаркациия и допълняемост на инвестиции по ПВУ, ПРСР 2014-2020и

Стратегическия план, включително контрол

Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“,МЗм

13:15 – 13:30 Дискусия – въпроси и отговори

13:30 – 14:30

ПАНЕЛ 3

Съвместимост на проектите с Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“

Таксономия – въглеродни кредити

13:30 – 14:15

Експертна оценка относно съвемстимостта на проектите финасирани по ПВУ с
Принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“

• Защо е необходима тази оценка?
• В кои случаи се изисква?
• Как се прави ?
• Консултантски пакет за изготвяне на експертна оценка.

Николай Вюстен, БФС

14:15 – 14:30 Дискусия – въпроси и отговори
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14:30 – 15:00 Заключителна дискусия – въпроси и отговори


