
Уважаеми госпожи и господа,

Стратегията на ЕК „От фермата до трапезата“ заема централно място в Европейския

зелен пакт и е с амбицията да трансформира хранителните системи в Европа към по-

устойчив модел на производство и потребление. Десетилетия наред мнозина приемаха

наличието на храна за даденост, но геополитическата несигурност, причинена от войната в

Украйна, заедно с растящите цени на енергията и увеличаващата се инфлация, доведоха

света до ръба на глобална хранителна криза и подложиха на изпитание способността на ЕС

да осигурява храна.

Това предизвика нов дебат в Европа за намирането на баланс между продоволствената

сигурност и екологичните и климатичните цели. В България както производителите, така и

потребителите изразяват загриженост относно рисковете от изнасяне на производство на

храни към трети страни, което ще превърне ЕС от водещ световен износител във вносител,

без да има сигурност на доставките. Те настояват за оценка на въздействието – апел,

отправен и от Европейския парламент в резолюция от октомври 2021 г. Ето защо, спешно се

нуждаем от публична дискусия, за да очертаем бъдещето на европейския селскостопански

сектор, да популяризираме възможностите и да отговорим на предизвикателствата.

От името на делегацията на българските социалисти в ЕП имам удоволствието да Ви поканя

на конференцията „Да изхраним Европа по време на криза – предизвикателства и

възможности на стратегията „От фермата до трапезата“, която ще се проведе в

Sofia Event Center, Mall Paradise, бул. „Черни връх“ № 100, ет. 3 от 10:00 часа на 10

февруари 2023 г.

Събитието има за цел да събере всички заинтересовани страни от страната и ЦИЕ, както и

видни европейски експерти. Участието си са потвърдили българският министър на

земеделието Явор Гечев, членове на ЕП, народни представители, както и

представители на браншови организации, бизнеса и неправителствения сектор.

Дискусията ще бъде структурирана в три основни панела: „Въздействието на множество

кризи – нарастващи регионални неравенства“; „Храна и здраве“; и „Конкурентоспособност и

търговия“.

За допълнителна информация и потвърждение можете да се обърнете към г-жа Ваня

Иванова, email: ivanova@stanishev.eu, моб.: 0885283961; тел.: (02) 470 7282

С уважение,

Сергей Станишев

Член на Европейския парламент

mailto:ivanova@stanishev.eu


09:30 ч. Регистрация

10:00 – 10:20 ч. Откриване

Сергей СТАНИШЕВ, член на ЕП от групата на Социалистите & демократите
Явор ГЕЧЕВ, министър на земеделието

Димитър ГАНЕВ, Изследователски център „Тренд“

10:20 – 11:30 ч.
Панел 1:
Ефектът на кризите – растящи регионални неравенства 
Модератор: Зинаида Златанова, вицепремиер по европейските въпроси (2013-2014) 

Иво ХРИСТОВ, член на ЕП от групата на Социалистите & демократите

Клара АГИЛЕРА, член на ЕП и координатор на Социалистите & демократите в Комисията по 
земеделие и развитие на селските райони

Кармен АВРАМ, член на ЕП от групата на Социалистите & демократите и член на Комисията по 
земеделие и развитие на селските райони
Татяна БУЗЕТИ, държавен секретар по земеделие, Словения (tbc)
Юрай ПЕНЗЕШ, Генерален директор на дирекция „Земеделие” на Министерството на
земеделието и развитието на селските региони на Словашката република

11:30 – 11:45 ч. Кафе пауза

11:45 – 12:45 ч.
Панел 2: Храна и здраве 
Модератор: Пламен Абровски, съветник на министъра на земеделието 

Асим АДЕМОВ, член на ЕП (ЕНП) 

Крум НЕДЕЛКОВ, заместник-министър на земеделието

Представител на ЕК, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (tbc)

Проф. Живко КРЪСТАНОВ, Земеделски институт – Стара Загора

Роксан ФЕЛЪР, генерален секретар, Animal Health Europe

Даниел ПАРКЪР, Slate Hall Veterinary Services 
Проф. д-р инж. Пламен МОЛЛОВ, ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив

12:45 – 13:00 ч. Кафе пауза

13:00 – 14:00 ч.
Панел 3: Конкурентоспособност и търговия 
Модератор: Светлана Боянова, съветник на министъра на земеделието

Георги СЪБЕВ, заместник-министър на земеделието

Радан КЪНЕВ, член на ЕП (ЕНП) (tbc)

Костадин КОСТАДИНОВ, председател на УС на Националната асоциация на 
зърнопроизводителите
Представител на ЕК, Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ (tbc)

Александър ДьОРИНГ, генерален секретар, FEFAC European Feed Manufacturers’ Federation

Бърт СТИЙНБЕРГ, генерален секретар, AVEC European Poultry Meat Sector

Александър АНТОН, генерален секретар, European Dairy Association

Sofia Event Center, Мол „Парадайс“, 
бул. „Черни връх“ № 100, ет. 3


