Sofia

България и ОСП – визия 2020
ПРОГРАМА
София, 21 януари 2011 (петък), Гранд хотел “София”, зала “София”
9:00 – 09:30

Регистрация
Откриване

09:30 – 09:45 г-жа Любов Панайотова, директор - Европейски институт
г-жа Светлана Боянова, заместник министър на МЗХ
09:45 – 09: 55

г-жа Мария Неделчева, евродепутат от групата на ЕНП и член на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП

09:55 – 10:05

г-н Марио Милушев, директор на дирекция К - междуинституционални
отношения, комуникация и документация, ГД “Земеделие” на ЕК
Представяне на бъдещата визия – България 2014 - 2020

10:05 – 10:15 г-жа Емилия Манолова, директор на дирекция “Стратегическо планиране”
в МЗХ
Представяне на общата позиция на Европейските екологични НПО (EFNCP,
Birdlife International, WWF, Butterfly Conservation Europe) за развитието
10:15 – 10:30 на ОСП след 2013 г.
г-жа Вяра Стефанова, координатор за Югоизточна Европа на Европейския
форум за опазване на природата и пасторализъм
Земеделие – директни плащания, пазарни механизми
10:30 – 10:40 проф. Антоанета Симова, СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, Катедра “Икономика и управление по отрасли”
10:40 – 10:50

Агроекологични плащания
г-жа Веселина Ралчева-Зумпалова, Българска асоциация “Биопродукти”

10:50 – 11:00 Въпроси и отговори

Инициатива на Европейския институт, със съдействието на Тръста за гражданско общество в Централна и
Източна Европа, ЕИЦ “Европа Директно” - София, Портал Европа и вестник “Дневник”

Sofia

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 11:30
11:35 – 13:00

Програма за развитие на селските райони. Мерки, свързани с бъдещото развитие на ПРСР в България, приоритети.
г-жа Петя Ставрева, евродепутат от групата на ЕНП 2007 – 2009, член на
комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП
Общините и програмата за развитие на селските райони - визия 2020
г-н Симеон Петков, Експерт развитие на селските райони, към НСОРБ
Устойчиво развитие на аграрното образование в България, елемент от ОСП на ЕС
проф. Димитър Греков, ректор на Аграрен Университет – Пловдив
Въпроси и отговори - дебат
Обобщение и закриване на кръглата маса

13:00 – 13:10

г-н Мъгърдич Хулиян, експерт „Земеделие и развитие на селските райони”,
Европейски институт

Инициатива на Европейския институт със съдействието на Тръста за гражданско общество в Централна и
Източна Европа, ЕИЦ “Европа Директно” - София, Портал Европа и вестник “Дневник”

