
 

 
 

 

 
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 

 

ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” (ДАБУ) има удоволствието да Ви 
покани да участвате в 
 

ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР  

на тема 

„Устойчиво местно развитие чрез Общата селскостопанска политика (ОСП): 

възможности до 2020 г.“  

 
Инициативата е част от информационната кампания “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”, 
изпълнявана от Сдружение ДАБУ в партньорство с Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – 

Варна.  
 
Семинарът ще се проведе в град Добрич като част от съпътстващата програма в рамките на XXIV-то 

издание на Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него“ на 
 

23 август 2016 г. (вторник), от 10:30 ч. 
Административна сграда на Търговско-промишлена палата-Добрич 

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

В рамките на форума ще бъдат дискутирани научените уроци и направените изводи от реализацията 
на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в периода 2007 – 2013 г., както и 
предприетите реформи, насочени към постигането на по-ефективна, по-справедлива и по-зелена ОСП 
в периода 2014 - 2020 г. Специално внимание ще бъде обърнато на новите моменти в политиката и 
нейното отношение към устойчивостта. Един от фокусите на форума ще бъде поставен върху 

икономическо развитие, задвижвано от общностите в рамките на ОСП през новия програмен период. 
Ще бъдат представени, също, възможности за съживяване на живота в селските райони и 

възможности за биологично земеделие в българо-румънския трансграничен регион. 
 
С този дискусионен форум се поставя началото на информационната кампания „ОСП за устойчив 
растеж: Мисията възможна“ като целта е да се предефинира обществения дебат в българо-
румънския трансграничен регион чрез насочване на вниманието към важните социални функции, 
които ОСП отрежда на земеделските производители.  

 
За участие в дискусионния семинар са поканени представители на: местни и регионални 
власти, регионални представителства на НССЗ, дребни фермери и собственици на селскостопански 
предприятия и други заинтересовани граждани от българо-румънския трансграничен регион.  

Информационната 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) има за цел да рекламира и повиши 

информираността на всички заинтересовани страни в България и Румъния относно реформираната 
Обща селскостопанска политика на Европейския съюз, и по-конкретно - да популяризира новите й 
дългосрочни цели през програмния период 2014-2020 г., фокусирани върху устойчивостта и 
социалната функция на селското стопанство. Тя ще се проведе чрез  реализацията на 24 дейности, 
сред които: семинари, дискусионни панели и други публични събития; обучения за земеделските 
производители; изложение на био-храни и био-продукти; он-лайн състезание за най-добър бизнес 
план в областта на устойчивото земеделие; ще бъдат разработени и разпространени редица печатни 

Действие, 

съфинансирано от 
Европейската комисия 
 



и видео-информационни материали и др., като дейностите ще бъдат осъществени на територията на 

българо-румънската трансгранична област в продължение на 12 месеца (юни 2016 – май 2017 
г.).  

Кампания се изпълнява 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.  
 

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страницата на информационната 
кампания: http://agroinfo.dabu-edu.org 

 

Участието в дискусионния семинар е напълно безплатно като с цел оптимизиране на 
организацията на събитието, моля да попълните прикачената към настоящата покана форма - 
потвърждение за участие. Попълнените потвърждения за участие следва да изпратите по един от 

избраните от вас начини (по факс, по e-mail или чрез потвърждение по телефон) на посочените по-
долу контакти за връзка с екипа на проекта най-късно до 22.08.2016 г. 

 

За всички заинтересовани лица, които нямат възможност да присъстват лично или чрез техен 
представител по време на дискусионния семинар, или са от населено място, отдалечено от град 
Добрич, ще бъде осигурена възможност да наблюдават събитието, което ще бъде излъчвано на 
живо в интернет (чрез live-steam). За повече информация относно мястото на излъчване – моля, 

следете на интернет страницата на проекта: http://agroinfo.dabu-edu.org и на Facebook страницата 

ни: ОСП за устойчив растеж. 

 
 
 
С уважение: 

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОР РАДЕВ 
Ръководител на проекта и 
Председател на Управителния съвет на 
Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ 
 

 

 
Приложение:  

Форма-потвърждение за участие в дискусионен семинар 
 

 

 

ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 
 
гр. Добрич, пощ. код 9300 

ул. „България“, № 3 

тел.: +359 58 655 626,  

факс: + 359 58 605 760  

моб. тел. +359 886 566 244 

е-mail: agroinfo.project@gmail.com 

 
Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

 

Намерете ни и във Facebook: ОСП за устойчив растеж 

 

 

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.  
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