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ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧЕН АЛИАНС ЗА КЛИМАТОУСТОЙЧИВО И ЕКОЛОГИЧНО  

ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН“ (AGREEN) 

Договор № BSB 1135 

Събитие за изграждане на мрежи  
“Предприемачество за климатоустойчиво земеделие в Черноморския 

басейн” (А.T4.3) 
 

Дата: 20 декември 2022 г. 

Място: Добрич, България 
 

Програма  

9:00-9:30 Посрещане и регистрация на участниците 

9:00-9:40 
 
 
 
 
 
 

Откриване и приветствие. Анонсиране на събитието и представяне 
на екипа на проекта и мултипликаторите, участвали в пилотното 
обучение 

Доц. Д-р Тодор Радев, Председател на Управителния 
съвет на Сдружение „ДАБУ“ и ръководител на проекта 

Проект AGREEN: “Трансграничен алианс за климатоустойчиво и 
екологично  земеделие в Черноморския басейн” 

Виолета Димитрова-Найденова 

Сдружение „ДАБУ“, Координатор на проекта 

9:40-10:00  Представяне на платформата AGREEN като онлайн-базирана 
виртуална среда за информираност, сътрудничество и обучение 

Виолета Димитрова-Найденова, Координатор на проекта 
Красимир Митев, Експерт за поддръжка на интернет 

платформата AGREEN, Сдружение „ДАБУ“  

10:00-10:30 Представяне на курс „Предприемачество за климатоустойчиво 
земеделие в Черноморския басейн“  
Елена Костадинова, Координатор на Практикуващата общност AGREEN 

10:30-10:45 Кафе-пауза 
(време за обсъждане между участниците и изграждане на мрежи) 

10:45-11:00 Представяне на разработените обучителни материали под 
формата на отворени образователни ресурси: 

Съвместна обучителна сесия на екипа на AGREEN и 
мултипликаторите, модерирана от Координатора на 

Практикуващата общност AGREEN 
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11:00-11:30 Модул 1: Климатоустойчиво земеделие в Черноморския басейн: 
понятие и подход 

11:30-12:00  Модул 2: Вериги на стойността в хранително-вкусовата 
промишленост, устойчиви на климатичните изменения 

12:00-12:30 Модул 3: Устойчиво управление на земеделски стопанства 

12:30-13:00 Модул 4: Финансиране на дейности за климатоустойчиво 
земеделие 

13:00-13:30 Модул 5: Маркетинг на устойчиво произведена селскостопанска 
продукция 

13:30-14:00 Модул 6: Международна търговия и сътрудничество 

14:00-15:00 Обобщение и закриване на събитието. 

Попълване на форми за обратна връзка от участниците 

Неформални дискусии за обмяна на контакти и изграждане на мрежи 

 
 

Проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ 

(AGREEN), реф. номер: BSB-1135, е финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично 

сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ по приоритет 1.2 

“Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и 

свързаните сектори”. 

 

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, е съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, 

Турция и Украйна. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Неговото съдържание е отговорност само на Сдружение 

"Добруджанско аграрно и бизнес училище“ и не отразява непременно позицията на Европейския съюз. 


