
 
 
 
 
 

Common borders. Common solutions. 

Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin 

(AGREEN), BSB-1135 

 

Международна бизнес конференция за популяризиране на 

приложни изследвания, модели и добри практики за 

климатоустойчиво селско стопанство в Черноморския басейн  

21ви и 22ри Март 2023, Добрич 

Място: ул. „България“, №3, сградата на Международен колеж,  

Нова Конферентна Зала, етаж 2 
T: +359 888 677 429, E: dabs.projects@gmail.com 

 

ПРОГРАМА 

 

21ви Mарт 2023  
Регистрация на участниците 10:00 

Кафе и запознаване на участниците 
Откриване и кратко представяне на проект AGREEN 10:30 

Екип на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) 

ПАНЕЛ: Климатоустойчиви модели за отглеждане на култури, адаптирани към 
природните, социални и икономически условия на региона на Черноморския 

басейн 

AGREEN модели за климатоустойчиво отглеждане на култури: 
Представяне на моделите, разработени и тествани в България 

10:45 

Доц. Д-р Христо Стоянов, Добруджански Земеделски Институт – 
Генерал Тошево 

AGREEN модели за климатоустойчиво отглеждане на култури: 
Представяне на моделите, разработени и тествани в Турция 

11:30 

Доц. Д-р Мехмед Шенер, Университет „Намък Кемал“ – Текирда, Турция 

Обедна почивка, кетъринг за участниците 12:15 

AGREEN модели за климатоустойчиво отглеждане на култури: 
Представяне на моделите, разработени и тествани в Грузия 

       14:00 

Асоциация за биологично фермерство – ЕЛКАНА, Тбилиси, Грузия 

Дискусия и кафе-пауза 14:50 
Продуктивност, стабилност и адаптабилност в селекцията на 
тритикале и пшеница.  

Публична лекция съгласно Правилника за развитието на академичния 
състав в Селскостопанска академия. 

15:00 
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Доц. Д-р Христо Стоянов, отдел Селекция на зърнено-житни и бобови 
култури към Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево 

Въпроси и отговори 15:30 
 

22ри Март 2023  
Регистрация на участниците 10:00 

Кафе и запознаване на участниците 

ПАНЕЛ: Технологии и практики в световен мащаб и в Черноморския басейн 
Опит от използването на селскостопанското разнообразие и 
неговата роля в развитието на селските райони 

10:30 

Асоциация за биологично фермерство – ЕЛКАНА, Тбилиси, Грузия 

Климатоустойчиво земеделие за продоволствена сигурност 11:10 

Проф. д-р Фатих Конукчу, Университет „Намък Кемал“ – Текирда, 
Турция 

Възможно приложение на разработените и наблюдавани по проект 
AGREEN модели за отглеждане на култури в партньорските държави 

12:00 

Дискусия, фасилитирана от екипа на ДАБУ 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Темите и презентациите в конференцията ще бъдат представени от български 
и чуждестранни организации, съответно - на български и/или английски език, 
като за местните участници ще бъди осигурен симултанен превод на български 
език. 

Организатор: Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) 

Място: Добрич, България 

Дати: 21ви – 22ри Март, 2023 

Поканени участници: Земеделски производители, кооперации, асоциации, 
експерти, регулаторни органи, бизнес браншови организации, 
групи по интереси, застъпващи се и  имащи интерес от  
климатосъобразно земеделие и устойчиво развитие, 
компании, независими професионалисти и практици в 
областта на земеделието и др. 

 


