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ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН АГРО СЕМИНАР  

 „Зърнопроизводството – реалност и възможности в новия програмен 

период след 2020 г.“ 

28-29 ноември 2019 г. 

Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив 

 

 

ПРОГРАМА 

28 ноември 2019 г. 

9:00-12:00 Настаняване и регистрация 

12:40-15:00 Официално откриване – слово от председателя на УС на НАЗ 

Костадин Костадинов, приветствие от официалните гости – 

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите; 

Васил Грудев, изпълнителен директор на Държавен Фонд 

„Земеделие“ 

Връчване на стипендията на НАЗ „Иван Генчев Танев“ 

Лекция от г-н Марио Милушев, директор на дирекция 

„Развитие на селските райони и пред-присъединителна помощ“ 

в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 

райони“  

Новата реформа в общата селскостопанска политика – 

презентация от координационното звено на МЗХГ 

15:00-15:30 Кафе пауза  

15:30-16:00 Генерален спонсор – Белхим –  

„Белхим Кроп Протекшън – истински решения за устойчиво 

земеделие“ 

16:00-16:30 БАСФ - „БАСФ – РЗ и семена – Реални резултати в Реални 

условия“ 

mailto:asya.gocheva@grain.bg


                                             
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА  

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1606 София, ул. „Владайска“ №39 А, партер, ап. 2, тeл.: +359 2 953 37 26, e-mail: office@grain.bg  

  

 

2 
 

16:30-16:45 Рапид - Представяне на новостите на CLAAS и AMAZONE по 

случай 30-ата годишнина на РАПИД 

16:45-17:15 Иновативно застраховане – Откровено за застраховането в 

земеделието – алтернативни методи на покритие при суша и други 

екстремни рискове в земеделието 

17:15-18:00 Актуални теми и въпроси към екип на МЗХГ 

20:00-24:00 Тържествена вечеря по случай 13-ата годишнина на НАЗ 

  

 

 

 

29 ноември 2019 г. 

08:00-9:30 Закуска 

9:30-10:00 Лебозол -  Лебозол и новите изисквания към храненето на 

растенията в условията на климатичните промени 

10:00-10:30 Bayer - Интегрирани решения и иновации от Байер 

10:30-11:00 Corteva – За българските земеделци – най-новите продукти от 

Corteva Agriscience  

11:00-11.30 Лимагрейн - Решения за рентабилно земеделие от Лимагрейн  

11:30-12:00 СУММИТ АГРО  - Надежден партньор в правилния момент 

12:00-13:20 Обяд на блок маса 

13:30-14:00 Синджента - Новости сезон 2019/2020 

14:00-14:30 Лекция за иновациите и дигитализация в земеделието – 

Светлана Боянова - Цифровата трансформация на българското 

земеделие 

14:30-15:00 НИК - Една обикновена презентация 
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15:00-15:30 Кафе пауза 

15:30-16:00 ЕкоДарпол - Земеделието е изкуство с ЕкоДарпол: Прецизни 

решения за торене с акцент върху органиката! 

16:00-16:30 Аграрен университет – Пловдив – възможности за обучение и 

повишаване на квалификацията в земеделието  

 

20:00-24:00 Официална вечеря със забавна програма 

  

30 ноември 2019 г. 

08:00-10:00 Закуска 

до 12:00 ч. Освобождаване на хотелските стаи 

 

 

 

 

 

Генерален спорнсор:  
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