
 
 

 

 

 

Българо-холандски семинар  

„Развитие на биоикономиката в България:  

възможности за внедряване на иновации и растеж“ 

/под патронажа на Министъра на иновациите и растежа  

Г-н Даниел Лорер/ 

10 март 2022 г. 

зала Пловдив, Конгресен център на Международен панаир Пловдив 

 

 

10:00 – 10:30 – Регистрация 

10:30 – 10:35 – Приветствие и въвеждане в темите на семинара 

Проф. Христина Янчева-  Ректор на Аграрен университет- Пловдив  

10:35 – 11:00 – Развитие на биоикономиката в Европа и България. Ключови 

стъпки за разработване и приемане на Национална Стратегия за 

биоикономика. 

Проф. Виолета Божанова - Селскостопанска Академия- София и  

Проф. Владислав Попов - Аграрен Университет- Пловдив 

11:00 – 11:15 – Подкрепа за развитието на биоикономиката в Кралство 

Нидерландия – иновации и развитие на сектора  

Н.П. Simon van der Burg – Посланик на Кралство Нидерландия в 

България 

Г-н Arie Veldhuizen - Съветник по земеделие в Посолството 

11:15 – 11:30 – Подкрепа в развитието на биоикономиката в България чрез 

програми за иновации и растеж 

Г-н Даниел Лорер - Министър на иновациите и растежа на 

Република България 



 
 

 

 

 

11:30 – 11:45 – Ролята на сектор „Селско стопанство“ за изграждане на 

научна и иновационна екосистема за биоикономика  

Г-н Иван Христанов – Заместник-министър на земеделието на 

Република България 

11:45 – 12:00 –  Иновации и растеж в агросектора  

Г-н Иво Куманов – НИК Електроникс ООД 

12:00 – 12:15 – Успешни примери от българско- нидерландско 

партньорство в биоикономиката – проект CAPBIO4BG “Развитие на 

капацитета на Аграрен университет- Пловдив за стимулиране на 

регионално-иновационния потенциал на биоикономиката“ 

Д-р Ваня Симеонова - Wageningen University and Research (WUR), 

Кралство Нидерландия 

12:15 – 12:30 – Ролята на образованието в изграждането на експертен 

капацитет в биоикономиката  

Доц. Димо Атанасов – Декан на Факултет по икономика,  

Аграрен университет- Пловдив  

12:30 – 13:30 – Обяд 

13:30– 15:30 – Дискусия за практическите стъпки и сътрудничество за 

изграждане на успешна предприемаческа екосистема в агро-храните в 

България - EIT Food Hub България ще се фокусира върху иновативни 

стартиращи компании в агро-хранителната промишленост и базирани на 

новите технологии компании, както и заинтересовани страни от сектора: 

академични среди, частен сектор, публични власти , МСП, фермери, 

производители и др. 

15:30 – Закриване на семинара 


