
 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ВАРНА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

НА ТЕМА: 

„ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ВЪЗОБНОВЯЕМИ  БИОЛОГИЧНИ  РЕСУРСИ  И  

КРЪГОВА ИКОНОМИКА. ПОЛЗИ  ЗА  ОКОЛНАТА  СРЕДА“ 

 

Дата: 29 март 2021 г. (понеделник) 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен 

офис (ТОО) - Добрич) и Икономически университет - гр. Варна 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с концепцията за кръгова 

икономика, с различни модели на използване на биологичните ресурси, по-устойчиво 

управление на отпадъците във връзка с опазване на околната среда. Темите на онлайн 

семинара са свързани с все по-нарастващата потребност от устойчиво предлагане на 

храни, суровини и горива.  Ще бъдат представени и възможностите, чрез които  

икономиката, образованието и обществото могат да мултиплицират ефекта на 

устойчивото развитие в различни направления и сфери. 

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч. 

Краен час:  12:00 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 

Линк за регистрация: https://forms.gle/bPaRUoWX5SsnqHnH7  

Линк за достъп: https://zoom.us/j/99308601286  

ID за семинара: 993 0860 1286 

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Маринела 

Георгиева – координатор на ТОО на НССЗ в гр. Добрич, тел.: 0885 848 182, ел. поща: 

dobrich.m@naas.government.bg и г-жа Геновева Занева - главен експерт в ТОО - Добрич на 

НССЗ, тел: 0886 994 130, ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg  

Очакваме Ви! 
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П Р О Г Р А М А 

 

10.00 – 10.05 ч.        Откриване. Представяне на лекторите и участниците в семинара 

Експерт от Териториален областен офис (ТОО) - Добрич към НССЗ 

 

10.05 – 10.45 ч.        Ефективно използване на природните ресурси и кръговата икономика 

                                 Лектор: доц. д-р Мария Станимирова, катедра "Аграрна икономика“ 

към Икономически университет - Варна  

 

10.45 – 11.30 ч.   Ползи за околната среда от използване на възобновяеми биологични    

ресурси 

Лектор: гл. ас. д-р Радмил Николов, катедра "Аграрна икономика“ 

към Икономически университет - Варна  

 

11.30 – 11.45 ч.     Изпълнение на одобрени проектни предложения  по подмярка 6.3 

„Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от Програмата за 

развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. 

                                 Лектор: експерт от ТОО - Добрич към НССЗ 

 

11.45 – 12.00 ч.       Дискусия и закриване на семинара 
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