
Четвърта годишна европейска 
конференция относно финансовите 
инструменти за земеделие и развитие 
на селските райони в ЕС подкрепени от 
ЕЗФРСР през периода 2014-2020 г.
5 юни / вторник / и 6 юни / сряда / 2018 г., София

Програма



Четвърта годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на 
селските райони в ЕС, подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г./ 5 и 6 юни 2018 г., София

Контекст 
Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската 
комисия с подкрепата от Европейската инвестиционна банка (fi-compass) има 
удоволствието да обяви Четвъртата годишна европейска конференция относно 
финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС 
подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г., която ще се проведе на 5 и 6 юни 2018 г. в София, 
България. 

Конференцията ще бъде открита от Европейския комисар по земеделие и развитие 
на селските райони Фил Хоган. Към него ще се присъединят високопоставени 
представители на българското правителство, Министерство на земеделието, 
храните и горите на България, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Конференцията на fi-compass в София се провежда по време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС и ще следва неформалния съвет на Европейските 
министри на земеделието, който ще се състои на 3, 4 и 5 юни 2018 г.
След изказванията на високо равнище, високопоставени лектори ще говорят по 
ключови теми, свързани с подготовката и прилагането на финансови инструменти в 
рамките на ЕЗФРСР в различните държави-членки на ЕС.

В рамките на конференцията участниците ще получат информация относно:
• новото предложение на Европейската комисия за подпомагане на земеделието и 

развитието на селските райони в рамките на Общата Селскостопанска Политика и 
чрез финансови инструменти през периода 2021-2027г.;

• възможностите, които финансовите инструменти, съ-финансирани от ЕЗФРСР, 
предоставят на държавите-членки и регионите на ЕС след влизането в сила на 
„Омнибус“ регламента и Европейския фонд за стратегически инвестиции 2.0;

• опита на държавите-членки и регионите на ЕС, които прилагат финансови 
инструменти за земеделие и развитие на селските райони към момента, по линия 
на ЕЗФРСР;

• въздействието и резултатите от използването на финансови инструменти, 
подкрепените от ЕЗФРСР за развитието селскостопанска и хранително-вкусова 
икономика в държавите-членки на ЕС.

Участниците ще чуят конкретни примери за разработването и прилагането на 
финансовите инструменти за земеделие и развитието на селските райони, подкрепени 
от ЕЗФРСР. Ще бъде представен също и опита на банковия сектор, както и от Групата на 
Европейската инвестиционна банка при реализирането на финансови инструменти в 
областта.

Конференцията е от стратегическа важност и е продължение на предишните годишни 
конференции на fi-compass, посветени на финансовите инструменти в рамките на 
ЕЗФРСР, проведени в Дъблин (2015 г.), Брюксел (2016 г.) и Париж (2017 г.), както и серията 
от шест макрорегионални конференции, проведени във Виена (2015 г.), Рига (2015 г.), 
Мадрид (2016 г.), Рим (2016 г.), Варшава (2016 г.) и Талин (2017 г.).

Г-н Фил Хоган,
Европейски комисар по 
земеделието и развитието на 
селските райони

https://www.fi-compass.eu/event/246/financial-instruments-sustainable-investment-agriculture-and-rural-development-dublin-2015-06
https://www.fi-compass.eu/event/2290/second-eu-fi-compass-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural
https://www.fi-compass.eu/event/3001/third-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development
https://www.fi-compass.eu/event/823/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-vienna-1
https://www.fi-compass.eu/event/822/seminar-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-riga-29
https://www.fi-compass.eu/event/1995/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-madrid-31-may
https://www.fi-compass.eu/event/1994/eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development-2014-2020-rome-13-june-2016
https://www.fi-compass.eu/event/2289/macro-regional-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development
https://www.fi-compass.eu/event/2823/macro-regional-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development
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Участници

Целева група от участници в конференцията:
• високопоставени представители на национално и 

регионално политическо ниво от всички държави-членки 
на ЕС, ангажирани в областта на земеделието и развитието 
на селските райони;

• представители на управляващите органи на програмите за 
развитие на селските райони и разплащателните агенции 
по ЕЗФРСР, от всички държави-членки на ЕС;

• финансови посредници, вкл. финансови институции, фонд 
мениджъри, гарантиращи институции, техни сдружения 
и други заинтересовани лица, пряко ангажирани в 
управлението на финансови инструменти по линия на 
ЕЗФРСР;

• представители на фермерски съюзи; 
• представители на организации, предоставящи съвети 

и услуги в сектор земеделие и в хранително-вкусовата 
промишленост, както и асоциации, ангажирани в тези 
сектори и горското стопанство.

Цели

Конференцията ще:
• представи новото предложение на Комисията 

за ЕЗФРСР за периода 2021-2027 г.,
• направи преглед на последните събития и 

напредъка, постигнат в държавите-членки 
на ЕС по отношение на подготовката и 
прилагането на финансови инструменти в 
рамките на ЕЗФРСР;

• стимулира обмена и обсъждането на 
предимствата, характеристиките и 
приложимостта на финансовите инструменти 
за постигане на целите на програмите за 
развитие на селските райони (ПРСР);

• информира заинтересованите страни 
за подкрепата, която платформата  
fi-compass предлага за държавите-членки 
и управляващите органи, както и за 
допълнителната подкрепа предоставяна 
за земеделието и развитието на селските 
райони посредством сътрудничеството 
между Европейската комисия и Групата на 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

Място на провеждане
Хотел „Хилтън София“, 
бул. „България“ № 1, 
София 1421, 
България
> Карта

Език
Ще бъде осигурен симултанен превод на/
от английски/български език за лекторите и 
участниците. 
Ще бъде осигурен превод и от/на други езици на ЕС - 
немски, испански, италиански, френски.

Регистрация
Моля, регистрирайте се онлайн на интернет 
страницата на събитието на следния адрес: www.fi-
compass.eu. Крайният срок за регистрация е вторник, 
29 май 2018 г. Капацитет на събитието: 300 участника.

Кликнете тук, за да се регистрирате за това събитие

След като се регистрират онлайн чрез уебсайта .www.fi-compass 
eu, регистрираните лица ще получат автоматичен имейл, 
потвърждаващ получаването на регистрацията им. Това съобщение 
не е потвърждение за участие. В рамките на няколко седмици 
след подаване на заявлението регистрираните лица ще бъдат 
информирани с отделен имейл дали могат да присъстват на 
конференцията или не. Решението ще се основава на наличните 
места, целевата аудитория и балансирано представителство на 
държавите-членки и организациите. При влизане в мястото на 
провеждане на събитието участниците трябва да представят 
валиден национален идентификационен документ за самоличност 
(ИД). Молим участниците, които са се регистрирали, но няма да могат 
да присъстват на конференцията, да информират организаторите на: 
events@fi-compass.eu.

Участие в събитието може да вземат при наличие на капацитет, 
също: 
• други заинтересовани лица, подкрепящи прилагането на 

финансовите инструменти, като управляващи органи на 
програми финансирани по други Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ) и органи, които управляват 
или изпълняват финансови инструменти по други ЕСИФ 
фондове, крайни получатели, консултантски организации и 
изследователи.

Разходи
Регистрацията е безплатна. От участниците се очаква да финансират своите 
разходи за пътуване и настаняване. В случай на непредвидени обстоятелства, като 
непреодолима сила или нисък брой участници, събитието може да бъде преместено 
на друга дата или може да бъде анулирано. В този случай регистрираните участници 
ще бъдат информирани незабавно по имейл. Възстановяването на разходите за 
пътуване и настаняване или за загубено работно време няма да е възможно.

https://www.google.com/maps/place/Hilton+Sofia/@42.68135,23.3172323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa850f5fb2e309:0xa08c838b7ebe7122!8m2!3d42.68135!4d23.319421?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&q=Hilton+Sofia+Hotel+1+Bulgaria+Boulevard+1421+Sofia+Bulgaria&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjrl5zvg7fZAhXDAewKHZ3WDkcQ_AUICygC
https://www.google.com/maps/place/Hilton+Sofia/@42.68135,23.3172323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa850f5fb2e309:0xa08c838b7ebe7122!8m2!3d42.68135!4d23.319421?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&q=Hilton+Sofia+Hotel+1+Bulgaria+Boulevard+1421+Sofia+Bulgaria&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjrl5zvg7fZAhXDAewKHZ3WDkcQ_AUICygC
https://www.fi-compass.eu
https://www.fi-compass.eu
https://www.fi-compass.eu
https://www.fi-compass.eu
mailto:events%40fi-compass.eu?subject=
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Програма
София, 5 – 6 юни 2018 г. (вторник следобед и сряда)
Място на провеждане: Хотел „Хилтън София“, бул. България № 1, София 1421, България
Модератор: г-жа Катрина Сичел, fi-compass експерт

Ден 1: 5 юни 2018 г. (вторник следобед)

13:45 Посрещане на участниците, регистрация и кафе

15:00 Приветствия и встъпителни речи
Официално откриване от:
Г-н Фил Хоган, Европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони в ЕС

Приветствия от домакините и изявления от:
Г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, Българско председателство на Съвета на ЕС

Встъпителни речи за откриване на събитието от:
Г-н Андрю Макдауъл, вице-президент на Европейската инвестиционна банка
Г-н Пиер Луиджи Джилибърт, главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд

16:15 Изказвания относно общата селскостопанската политика на ЕС и нейното бъдеще, както и за състоянието и 
бъдещето на земеделието в България и неговите инвестиционни нужди:
Г-н Пека Песонен, генерален секретар, COPA-COGECA
Г-н Венцислав Върбанов, председател на Управителния съвет на Българска асоциация на земеделските 
производители, България
Г-жа Мариела Йорданова, член на Управителния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите 
(НАЗ), България
Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

17:00 Инвестиционни нужди на българското земеделие
Г-н Антон Аспарухов, началник отдел „Програмиране, планиране, наблюдение и техническа помощ“, Дирекция 
„Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите, България

Опит и изпълнение на финансови инструменти по линия на ЕЗФРСР за земеделие и бизнеса в селските райони 
в България
Г-н Борислав Богданов, отдел „Риск и мониторинг“, Българска банка за развитие 
Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

18:00 Край на първия ден от конференцията

Ден 2: 6 юни 2018 г. (сряда)

9:00 Посрещане на участниците  и кафе

9:30 Откриване
Г-жа Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, България

9:40 Новaта ОСП след 2020 г.: обща рамка и фокус върху ЕЗФРСР и финансови инструменти
Г-жа Жозефине Лориц-Хофман, директор, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия
Г-н Михаел Пиелке, началник отдел F.3 „България, Словения, Полша и Хърватия; Финансови инструменти“, ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия
 Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

11:00 Кафе и нетуъркинг

(продължава на следващата страница)



Четвърта годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на 
селските райони в ЕС, подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г./ 5 и 6 юни 2018 г., София

Програма
София, 5 – 6 юни 2018 г. (вторник следобед и сряда)
Място на провеждане: Хотел „Хилтън София“, бул. България № 1, София 1421, България
Модератор: г-жа Катрина Сичел, fi-compass експерт

Ден 2: 6 юни 2018 г. (сряда)

11:30 Прилагане на финансовите инструменти: рамка за контрол и одит 
Правила и принципи за контрол на финансовите инструменти по линия на ЕЗФРСР
Г-н Жак Хофманс и г-н Тома Сутич, отдел H.4 „Гаранции и одит“ – развитие на селските райони, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“, Европейска комисия
Кредитният фонд в региона на Ломбардия, Италия
Г-н Паоло Заджия и г-н Фабрицио Колароси, Дирекция “Финансови продукти и услуги”, Finlombarda SpA, 
регион Ломбардия, Италия
Кредитният фонд в Естония
Г-н Мадис Рейноп, член на управителния съвет, Фондация за развитие на селските райони, Естония
Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

12:30 Обяд и нетуъркинг

13:45 Опита на управляващите органи по ЕЗФРСР при използването на финансови инструменти
Кредитният и гаранционен фонд в Хърватия
Г-н Крешимир Иванчич, член на кабинета на министъра на земеделието на Хърватия 
Кредитният фонд в Мекленбург-Западна Померания, Германия
Д-р Волфганг Виенкемейер, началник отдел, Министерство на земеделието и околната среда, Мекленбург-
Западна Померания, Германия
Мултирегионалната гаранционна платформа в Италия
Г-н Валтиеро Мадзоти, генерален директор, Дирекция за земеделие, лов и рибарство, регион Емилия-Романя, 
Италия
Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

14:45 Кафе и нетуъркинг

15:15 Инициатива ЕЗФРСР – ЕФСИ за земеделието в ЕС
Представяне на първите пилотни случаи
Г-н Дариуш Ниеч, директор, Дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието и селските 
райони, Полша
Г-н Антонио Валверде Рамос, заместник главен директор, Главна дирекция „Европейски фондове“,
Регионално министерство на икономиката и знанието, Андалусия, Испания
Последвано от въпроси и отговори. Дискусия.

16:00 Заключителни думи
Г-жа Жозефине Лориц-Хофман, директор, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, Европейска комисия

16:15 Край от конференцията
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Споделяне в:
Twitter LinkedIn Youtube

#ficompass

Протоколът на конференцията на fi-compass в София
ще бъде записан графично.
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