
 

 
 

 

 
СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 

Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското 
стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион  

Договор № AGRI-2016-0198 

 
 

ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР  
на тема 

„Устойчиво местно развитие чрез Общата селскостопанска политика 
(ОСП): възможности до 2020 г.“ 

 

23 август 2016 г. 
Административна сградата на Търговско-промишлена палата - Добрич 

гр. Добрич, ул. „България“, № 3, зала 203 

 
10.30 – 11.00 ч. Регистрация на участниците /кафе-пауза/ 

11.00 – 11.15 ч. Oткриване и приветствие към участниците 

Доц. д-р Тодор Радев,  

Ръководител на проекта и Председател на 

Управителния съвет на Сдружение „Добруджанско 

аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) 

11.15 – 11.30 ч.  Представяне на информационната кампания ОСП за 

устойчив растеж: Мисията възможна – цели, дейности, 

очаквани резултати 

Виолета Димитрова 

Експерт събития и връзки с обществеността, ДАБУ 

11.30 – 12.15 ч. ОСП и устойчивостта. Възможности и перспективи 

Мария Стойчева 

Консултант по оперативни програми и експерт 

Европейски проекти 

Одитор на системи за управление  

12.15 – 13.00 ч. 

 

ОСП 2007-2013 – научени уроци  

     Галина Митева,  

Външен експерт ПРСР – ос Лидер и  

Директор на Интернешънъл Асет Банк клон Добрич 

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка /кетъринг за участниците/ 

14.00 – 14.45 ч. 

 

Икономическо развитие, задвижвано от общностите в 

рамките на Общата селскостопанска политика 2014-

2020 

Галина Митева,  

Външен експерт ПРСР – ос Лидер и  

Директор на Интернешънъл Асет Банк клон Добрич 

14.45 – 15.10 ч. Въпроси и дискусия 

15.10 – 16.00 ч.  Съживяване на живота в селските райони и 

възможности за биологично земеделие в българо-

румънския транс-граничен регион  

ПРОГРАМА 

Действие, 

съфинансирано от 
Европейската комисия 
 



Мария Стойчева 

Консултант по оперативни програми и експерт 

Европейски проекти 

Одитор на системи за управление 

16.00 – 16.20 ч. Въпроси и дискусия 

16.20 -16.50 ч. Кафе-пауза  

16.50 – 18.30 ч. Дискусионни панели 

18.30 ч. Закриване 

 
 

Събитието се организира от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ /ДАБУ/ 
по проект „ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна“, Договор № AGRI 2016-0198, 
финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Селско стопанство и развитие на 
селските райони“ на Европейската комисия за представяне на предложения 2015/С 351/9 относно 

информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.  
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази комуникация отразява 

единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на 

информацията.  

 


