ОТЧЕТ
за работата на Управителния съвет на Българска асоциация Биопродукти
за периода от септември 2016 до октомври 2017
Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание Отчета за дейността на Българска асоциация
Биопродукти за периода след общото събрание, проведено през август 2016 година до днес,
като с него отчитаме както изпълнението на задачите, приети с Плана за работа, така и на
много други допълнителни дейности и събития.
Както подчертахме и на миналото Общо събрание в отчетния си доклад, УС на БАБ се
състои от колеги, които формират изключително ефективен колектив, допълващ се взаимно
от знанията на всеки един от тях в различни направления на биологичното производство.
Това спомогна работата да върви организирано и координирано. УС включва трима
досегашни председатели и още двама колеги, участвали в предишни управителни съвети,
като на последното ОС единият колега, за съжаление, подаде оставка и през изтеклия период
УС е работил в непълен състав.
Стремежът на УС е винаги да сме в помощ на нашите членове, да реагираме бързо,
адекватно, компетентно и настоятелно по повод различни проблеми, предизвикани от
неочаквани промени в нормативната уредба и т.н. и до голяма степен смятаме, че успяхме в
тази си дейност.
Представители на БАБ участват активно във всички работни групи, свързани със
законодателството в нашия сектор, в Комитета по наблюдение на ПРСР и т.н.
И през изтеклата година УС провеждаше рутинни срещи с експерти от МЗХ, ДФЗ, БАБХ
и др. Изготвяни са редица становища, които своевременно са внасяни в съответните
институции.
Продължава успешната съвместна работа с Аграрния университет-Пловдив, както и
със Стопанска академия „Д.А. Ценов“- Свищов, където имаме подписан меморандум за
сътрудничество с Катедра „Аграрна икономика“ в Академията. Там сме участвали в редица
семинарни занятия и кръгли маси. Последните ни изяви там бяха свързани с организиране и
провеждане, заедно с други организации, на Първия фермерски пазар в Свищов, както и
организацията и участието съвместно с Катедра „Аграрна икономика“ на Кръгла маса под
наслов „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“.
Активна, както и досега, продължи да бъде и медийната ни дейност. С интервюта и
участия в предавания на различни телевизии, радиа, вестници и сайтове са участвали всички
членове на УС. А и не само те.
Още нещо важно, което трябва да отбележим, е фактът, че по време на мандата на
този УС се смениха трима аграрни министри (Десислава Танева, Христо Бозуков и Румен
Порожанов), с три различни екипа и всеки от тях със съвсем различна визия за развитието на
земеделието като цяло и особено на биоземеделието. Това налагаше съвсем различен
подход и настоятелност от наша страна и често затрудняваше значително работата ни.
Неприятната новина е, че средствата по мярка 11 са изчерпани и нови производители,
както и тези, които завършват тази или следващата година мярка 214, няма да могат да
кандидатстват. Очертават се няколко поредни нулеви години, което по никакъв начин не
кореспондира с приетия от Министерски съвет План за развитие на биоземеделието 20082013, според който 8% от площите трябваше да бъдат заети с биопроизводство. В момента
този процент е около 5.
Как се развиват нещата с проекта Go, Get, Eat ORGANIC?
За съжаление, на всички организации в България, работещи по европейски
промоционални програми, беше спряно финансирането във връзка с разследването на

прилагащата организация. За нас това е несправедливо, тъй като само България спря
финансирането по тези проекти.
БАБ е изрядна в изпълнението на плана, както по графиците и дейностите, така и по
финансовите условия. Затова имаме доказателства от последната проверка на ДФЗ-РА и от
одитната проверка от миналата година. В момента тече поредна проверка от НАП.
Очакваме Европейската комисия, след доклада на ОЛАФ, да удължи проекта ни с
толкова време, колкото остава до завършването му и ние да продължим неговата
реализация.
Броят на членовете на БАБ за двете години е нараснал. На почти всяко заседание на
УС има нови заявления за одобряване на членство. Има, разбира се, и отпаднали членове.
За точната бройка ще се произнесе мандатната комисия.
ДЕЙНОСТТА НИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБОБЩЕНА В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ:
Оперативна дейност
 Кореспонденция с различните институции
 Регулярни срещи с експерти в ДФЗ за решаване на казуси и възникнали въпроси
във връзка с мерки и проекти за субсидиране
 Регулярни срещи с експерти в МЗХ за решаване на казуси и възникнали въпроси
 Внасяне на становища, предложения, писма
 Участие в работни групи към МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др.
Популяризиране на дейността на БАБ
 Презентации за кръгли маси, форуми, семинари и др.
 Увеличаване на представителността на БАБ чрез нарастване на членския състав
 Организиране на семинари по актуални възникнали въпроси
 Организиране на семинари и презентации по време на участие на асоциацията в
изложения
 Организиране на участия в изложения в България и чужбина
Медийно присъствие, връзки с обществеността
 Прессъобщения от събития на БАБ
 Работни срещи с други асоциации
 Укрепване на връзки с неформални групи свързани с биоземеделието
 Актуализация и поддържане на сайта на БАБ
 Статии и интервюта в печатни и електронни издания и радиостанции, участия в
телевизионни предавания, брошури, каталози и др., като студия по теми за биохраните в БНТ,
БТВ, TV ON AIR, Фермер БГ, Агро ТВ и др.
 Членовете на УС редовно участват в медийни събития и предавания. Изявите ни са
отразявани обстойно от всички електронни медии, вестници, списания и сайтове
 15.01.2017 - Участие в предаване на БНТ 1- Морфов
 21.01.2017 - Участие в предаването Агросектор в Евроком - Мартин Ганев и др.
 Постоянни участия и интервюта в Агро ТВ на Албена Симеонова, Веселина Ралчева,
Петко Симеонов, Милен Стоянов и др. членове на асоциацията.
Раздел „Оперативна дейност“
1. Становища, предложения, писма, внесени до институции и писма от институции
Прилагаме извадка от Входяща и Изходяща поща (Приложение 1)
2. Участие в работни групи по нормативната уредба в България и към IFOAM EU,

програми за финансиране, срещи с експерти, срещи, свързани с дейността на БАБ
Поради наситеност на провежданите заседания на фокус групите по отделните мерки,
в тях се включиха не само членове на Управителния съвет, а и други колеги от БАБ.
Ето хронология на мероприятията:
 29.09.2016 - Среща в ДФЗ с Живко Живков;
 12.10.2016 - Заседание на РГ за анализ на ЗСПЗЗ, представители - Албена
Симеонова, Цветан Цеков, Стиляна Латинчева, Златко Танев и др.;
 Работна група 4.1.2 от ПРСР 2014-2020. Участие - Веселин Цветков;
 25.10.2016 - Работна група по Качество на храните, представител - Албена
Симеонова;
 28.10.2016 - Научно-практична Конференция “Биологичното земеделие - история и
перспективи” в Аграрен Университет - Пловдив. Презентация - “Проблеми пред сектора и
пътища за тяхното решаване”;
 10.11.2016 - Семинар “Алтернативен туризъм и биопроизводство - срещата е
необходима” в Интер Експо Център, представители – членове на БАБ;
 10.11.2016 – Конференция, организирана от в-к Капитал и ТСТ Медия “Перспективите при пазарите на земеделската продукция в България и Европейския съюз”,
представители - Петко Симеонов, Милен Стоянов;
 22.11.2016 - Среща в ДФЗ с Живко Живков относно казуси на членове и възникнали
въпроси. Присъствали - Ненко Ненков, Димитър Дечков, Кирилка Каналиева и др.
 02.12.2016 - Второ заседание на работна група по 4.2, “Голям колегиум”, МЗХ
Присъствал - Петко Симеонов;
 08.12.2016 - Форум “Фермата”, Добрич, Колеж по мениджмънт;
 03.01.2017 - Работна среща в МЗХ, относно съгласуване Проект на Наредба за
прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020. Представители от асоциацията - Петранка Гагова,
Динко Морфов;
 10.01.2017 - Заседание на КЗ към НС, относно ЗСПЗЗ. Присъствали като
наблюдатели - Милен Стоянов, Албена Симеонова;
 10.01.2017 - Среща в офиса на БАБ с Цвети Палатовска - кандидат за мениджърска
позиция по управление на участието в пазари и магазина на БАБ. Участвали - Милен Стоянов,
Албена Симеонова;
 10.01.2017 - Среща в офиса на БАБ с представители на фирма Сънопта Фуудс,
относно предложение за изкупуване на зърнена продукция от производители в преход и био.
Участвали - Милен Стоянов, Албена Симеонова;
 10.01.2017 - Среща в офиса на БАБ с представители на фирма Sanko Sangyo Ltd. компания за ефективни микроорганизми, с намерение за изграждане на фабрика за
производство в България. Присъствали - Милен Стоянов, Албена Симеонова;
 10.01.2017 - Среща в офиса на БАБ с представители на фирма, която да купува и
продава продукти само на членове на БАБ. Присъствали - Милен Стоянов, Албена
Симеонова;
 10.01.2017 - Предложение от Селскостопанска академия БАБ да стане партньор в
техен проект. Присъствали- Милен Стоянов, Албена Симеонова;
 10.01.2017 - Среща с Георги Василев, предприемач, с намерение за цех за
биопреработка на плодове и зеленчуци. Присъствали - Милен Стоянов, Албена Симеонова;
 13.01.2017 - Заседание в МЗХ на работна група по съгласуване на проект на
наредба по мярка 14 от ПРСР 2014-2020. Представители - Петранка Гагова, Васил Морфов;
 20.01.2017 - Работна група в МЗХ за съгласуване на проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №7/2015, за прилагане на мярка 10 „Агроекология и

климат“ от ПРСР. Представители от БАБ - Веселина Ралчева, Милен Стоянов;
 08-09.02.2017 - Юбилеен Форум АЗПБ „ОСП след 2020“, х-л Адмирал, кк Златни
пясъци. Участник - Веселина Ралчева;
 08.02.2017 - Заседание на Работна група във връзка с разглеждане на предложения
Проект на План за действие за развитие на биологичното производство, х-л Централ, зала
Средец, София. Присъствали - Стоилко Апостолов, Ели Илиева;
 13.02.2017 - Работна среща в МЗХ за обсъждане на въпросите относно прилагането
на измененията за биологично производство, свързани с Наредба №4/24.02.15, за прилагане
на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020. Представители от БАБ - Албена
Симеонова, Веселина Ралчева;
 22.02.2017 - Кръгла маса на тема “Конкурентноспособно и пазарно ориентирано
земеделие“, х-л Национал Палас, Сливен. Представители - Веселин Цветков, Даниела Митева;
 06.03.2017 - Работна среща в МЗХ по повод заповед за прием по мярка 11
„Биологично земеделие“. Присъствали от БАБ - Петко Симеонов, Ели Илиева;
 08.03.2017 - Форум за промените в Общата селскостопанска политика на ЕС в х-л
Кристал Палас, София. Присъствали от БАБ - Руска Бонева, Ели Илиева;
 09.03.2017 - Семинар в МЗХ на тема “Промоции на земеделски и хранителни
продукти, съгласно Регламент 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с
обявения прием на промоционални програми в Европейската Комисия за 2017 г.
Представители от БАБ - Албена Симеонова, Веселина Ралчева;
 09.03.2017 - Работна среща в МЗХ по проблема със спиране на прием по мерки 10
и 11. Представители от БАБ - Албена Симеонова, Петко Симеонов, Веселина Ралчева;
 15.03.2017 - Среща с проф. Желязков, зам.-министър на МЗХ, относно поисканите
цифри и данни. Представители от БАБ - Албена Симеонова;
 20.03.2017 - Експертна работна среща в МЗХ във връзка с т.2 от Заповед №09160/28.02.17 - ограничен прием на заявления по мярка 10 от ПРСР. Представители от БАБ Албена Симеонова, Веселина Ралчева;
 22.03.2017 - Експертна работна среща в МЗХ във връзка с т.2 от Заповед №09160/28.02.17 - ограничен прием на заявления по мярка 11 от ПРСР. Представители от БАБ Албена Симеонова, Веселина Ралчева;
 22.03.2017 - Работна среща на Консултативния съвет по овощарство и
зеленчукопроизводство от 14 часа, зала Голям Колегиум, МЗХ Представители от БАБ: Руска
Бонева, Златко Танев;
 28.03.2017 - Втора експертна работна среща в МЗХ във връзка с т.2 от Заповед
№09-160/28.02.17 ограничен прием на заявления по мярка 10 от ПРСР. Представители от БАБ
- Албена Симеонова, Веселина Ралчева;
 05.04.2017 - Работна група в МЗХ по мярка 11. Представители от БАБ - Албена
Симеонова, Веселина Ралчева, Милен Стоянов;
 12.04.2017 - Обществена консултация в сградата на бивша НСРЗ по проекти на
наредби за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане/за издаване на
лиценз за внос на растения от рода на конопа. Представител - Албена Симеонова;
 03.05.2017 - Заседание на работна група в МЗХ за обсъждане на предложенията за
изменение в Наредба №1/7.02.13 и Наредба №4/24.02.15 по мярка 11 от ПРСР. Представители
от БАБ - Благовеста Василиева, Веселина Ралчева;
 03.05.2017 - Пресконференция на БАБ в клуб на БТА на тема „Кой унищожава
българското биопроизводство?“. Представители - Албена Симеонова, Милен Стоянов,
Благовеста Василиева, Веселина Ралчева, Дойчин Ганев;
 03.05.2017 - Среща с Даниела Тодорова и представители на DHL (БТА след
пресконференцията). Представител - Албена Симеонова

 08.05.2017 - Среща с представители на лаборатория Приморис в офиса на БАБ.
Представители от БАБ - Албена Симеонова
 10.05.2017 - Среща на УС на БАБ с министър Румен Порожанов по основни
проблеми като закъснение на плащания по м. 11 и м. 214 - направление „Биологично
земеделие“, удължаване на кампанията по очертавания и др. Представители от БАБ - Албена
Симеонова, Веселина Ралчева, Милен Стоянов, Кирилка Каналиева;
 11.05.2017 - Заседание на Комисията по земеделие и храни, МС на РБ, относно
индикативния график за директни плащания за кампания 2016, текущо състояние на
кампания 2017 и приеми по мерки 10 и 11, законопроект за изменение на закона за
опазване на земеделските земи. Наблюдатели от БАБ - Албена Симеонова, Веселина
Ралчева, Милен Стоянов, Дойчин Ганев;
 18.05.2017 - Първи от серия дебати ОСП след 2020, зала Пловдив, Гранд Хотел.
Организатор: Институт за агростратегии и иновации чрез Светла Боянова. Представители Албена Симеонова, Милен Стоянов, Дойчин Ганев;
 18.05.2017 - Национален земеделски Форум ОСП след 2020, зала Калиста, х-л
Калиста, Старозагорски минерални бани. Организатор АЗПБ чрез Таня Дъбнишка.
Представители - Веселина Ралчева, Веселин Цветков;
 18.05.2017 - Приветствени думи от Албена Симеонова по повод откриването на
Международния ден на очарованието на растенията в АУ Пловдив;
 09.06.2017 - Среща на представители на УС на БАБ с министър Румен Порожанов,
и Вергиния Кръстева, директор на дирекция Директни плащания в ДФЗ. Присъствали Албена Симеонова, Веселина Ралчева;
 09.06.2017 - Среща на Албена Симеонова с изп. директор на Областна дирекциия
Земеделие – Арбов за споразумение за държавна помощ 2017-та година;
 13.06.2017 - Секторна среща земеделие в бизнес сграда Интерпред относно
Стратегия за адаптация към промените на климата по проект на МОСВ и Световната банка
Agriculture. Представител - Борислав Сандов;
 16.06.2017 - Заседание на работна група в МЗХГ, зала Голям колегиум, във връзка с
процес на съгласуване на проектите на наредби по ПРСР и конкретно наредба 14 за
прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“. Представител - Веселин Цветков;
 19.06.2017 - Среща между асоциации и сдружения във връзка с промоционални
програми за изложения. Представител - Албена Симеонова;
 22.06.2017 - Заседание на работна група в МЗХ за обсъждане на предложенията за
изменение в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г., за прилагане на подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Представители - Веселин Цветков, Веселина Ралчева;
 29.06.2017г. - Второ заседание на Работната група към „Национален земеделски
форум – ОСП след 2020 г.“ в Арбанаси. Представител - Златко Танев;
 13.07.2017 г. - Участие в дебат за бъдещата ОСП в МЗХ. Участници - Албена
Симеонова, Веселина Ралчева, Милен Стоянов;
 17.07.2017 - Работна група по Наредба 8 от ПРСР, МЗХГ. Представител - Албена
Симеонова;
 20.07.2017 - Заседание на комитет по наблюдение на ПРСР, х-л Балкан.
Присъствие - В. Ралчева, В. Цветков, Албена Симеонова, Пепо Петров, Петко Симеонов;
 08.08.2017 - Трето заседание на работна група по ОСП в Стара Загора. Организатор
АЗПБ. Представител от БАБ няма, но са присъствали Златко Танев, Руска Бонева, Петко
Симеонов и др.

 09.08.2017 - Работна среща в МЗХГ във връзка с критерии за подбор по подмярка
4.2. Представители - от УС на БАБ;
 12.09.2017 - Заседание на работна група по ОСП в МЗХГ. Организатор АЗПБ.
Представител - Милен Стоянов
 12.09.2017 - Първа среща в МЗХГ за участие в изложение Зелена седмица Берлин 2018. Представител - Милен Стоянов;
 21.09.2017 - Втори дебат за бъдещето на ОСП в София по покана от
Агроиновейшънс от 25.07.2017. Представители – Албена Симеонова, Милен Стоянов,
Веселина Ралчева;
 25.09.2017 - Втора среща в МЗХГ за участие в изложение Зелена седмица - Берлин
2018 Представител - Кирилка Каналиева;
 29.09.2017 - Среща на УС на БАБ в МЗХ с представители на сертифициращите
органи по проблемите на биопроизводството;
 Работна среща на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство
в МЗХ. Представители от БАБ - Кирилка Каналиева;
 25.10.2017 - Заседание на Комитет по наблюдение на ПРСР, х-л Балкан.
Присъствие - В. Ралчева, В. Цветков, А. Симеонова, Милен Стоянов, Стоилко Апостолов и др.
 25.10.2017 - Среща на управителния съвет на БАБ с министър Порожанов по
проблема с плащанията по мерките.

Раздел „Популяризиране на дейността на БАБ“
3. Популяризиране на биоземеделието - проекти, участия в изложения, реклама
1. Проекти
 2015-2018 Проект „Go, Get, Eat Organic!”
 Проект „Държавна помощ за изложения 2017“
 Фермерски пазари в София и страната
2. Участие в изложения, фермерски пазари, семинари
Изложения
 Изложение - форум за храна, Pan-European Forum for Food Sovereignity, Румъния 25-30.10.2016 г., Милен Стоянов
 Изложение Eat&Style, (01-05) - 03-05.10.2016, Дюселдорф Германия
 Изложение Спорт и здравословен начин на живот - 11-13.10.2016, София в ЦУМ
 Изложение INTERFOOD&DRINK - 09-13.11.2016, София в ИЕЦ, България
 Изложение 12-13.11.16, Визелбург, Австрия
 Изложение Nordic organic food (NPS- Natural Products Scandinavia) - 16-17.11.2016,
Малмьо, Швеция
 Изложение „Зелена седмица Берлин 2017“ – 19-28.01.2017, Берлин, Германиящанд на БАБ, Представители - Марк Цеков, Веселин Цветков
 Изложение БИОФАХ 2017, Нюрнберг, Германия
 Изложение АГРА 2017 – 22-25.02. 2017 - площ БИОАГРА - щанд на БАБ в палата 2,
Международен панаир, Пловдив Представители - Надя Петкова, Весела Павлова,
Стефан Димитров и др.
 Специализирано търговско изложение „Здраве и красота с натурални и био
продукти 2017“ – 1-4.11. 2017, изложбена зала ЦУМ, София
 Изложение „Интерфуд и дринк 2017“ - 8-11.11. 2017 в ИЕЦ, София
 9-то издание „Дефиле на младото вино 2017“ – 24-26.11.2017, организатор Съвет по
туризъм, Пловдив.

Фермерски пазари
 12.09.2016 - Фермерски пазар, Пловдив, щандова площ на БАБ, Участници –
членове на БАБ;
 01.10.2016 - Фермерски пазар, Благоевград, щандова площ на БАБ, Участници –
членове на БАБ;
 Коледен Фермерски пазар ул. Оборище, София, България, площ от 10 щанда и
стоки на членове, дегустация на вино. Представители: Ели Илиева - сборен щанд на БАБ,
Албена Симеонова - вино, АББФ Павлови - билки, Козле ООД- продукти от козе мляко,
Николета Дикова - вино Нерагора, Стоил Гайдарски - вино Орбелус, Вълчовски – вино Тера
Тангра, и др.;
 19.03.2017 - Фермерски пролетен пазар, ул.Оборище, София - щандова площ на
БАБ Представител: Ели Илиева и членове на БАБ
 09.05.2017 - Фермерски пазар, гр. Пловдив- щандова площ на БАБ, площад
Централен. ПП провежда се всеки вторник от 16-20 часа с подкрепата на Пловдив2019 и в
партньорство на БАБ и Slow Food Plovdiv: 09.05; 16.05; 23.05 Представител: Ели Илиева с
членове
 2017 - Фермерски пазар Изток Ситняково, София: 07.04; 14.04.; 21.04; 28.04;09.06;
04.05; 11.05; 25.05; 16.06; 23.06; 30.06;
 18.05. 2017 - Щанд на БАБ по време на „Международен ден на очарованието на
растенията“, в парка на Аграрен Университет, гр. Пловдив от 10 часа. Събитието е
съпроводено с изложби, базар, презентации и дискусии. Представяне на книгата на Петър
Ангелов „Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг- минало,
настояще и бъдеще“ в 1-ва аудитория на АУ. Представители: Албена Симеонова, Ели Илиева,
членове;
 Щанд на БАБ по време на „Първи фестивал на еко, биопроизводители и арт творци
2017“ от 26 до 28.05, Садово заедно с традиционен Празник на фъстъка и Първи
национален фолклорен фестивал „Георги Пендов 2017“ на площада пред Община Садово.
Представител: Ели Илиева с членове
 Щанд на БАБ по време на „Празник на розата 2017“ от 03 до 04.06, гр.Казанлък.
Представител: Ели Илиева с членове
 Изложение „От любов към българското 2017“ от 6 до 11.06. 2017. То е под формата
на национално турне в различни градове на България. Организат от: Фънрайд ЕООД.
Присъстват индивидуално членове на БАБ;
 Биопазар по време на Рок Култура Бузлуджа 2017 от 07 до 09.07, гр.Казанлък.
Представител: Ели Илиева с членове
 28.06.17 „Първи Фестивал на автентични фермерски храни“- Автентични
фермерски храни на малки производители от страната са представени всяка седмица от края
на юни до началото ноември на Фестивала "От нашата ферма - с любов за Вас". Първото
издание на Фестивала е на 28 юни 2017, сряда, от 10,30 до 18,30 часа. Мястото: пред
Министерството на земеделието и храните (бул. „Христо Ботев“ 55).
 Фермерски пазар пред МЗХГ "От нашата ферма - с любов за Вас", организиран от
Фондация Биоселена:28.06; 05.07; 12.07; 19.07; 26.07; 02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08. ; 06.09;
13.09; 20.09; 27.09; 04.11; 11.11; 18.11; 25.11; (продължаващ все още) Представители:
членове
 Биопазар на Джаз Фест Банско 2017 от 5 до 12.08, гр. Банско Представители:
членове
 Биопазар на Фолклорен Фестивал „Приморска перла 2017“ от 1 до 04.09, гр.

Приморско. Представители: членове
 06.10.2017 Участие и съорганизаторство на Първия фермерски пазар в Свищов,
съвместно с Катедра „Аграрна икономика“ на СА „Д.А.Ценов“ Свищов - участници Веселина
Ралчева, Милен Стоянов, Бела-93, Албена Симеонова, Петранка Гагова, Дилян Иванов и др.
 08.09.2017 Фермерски пазар „За земята и хората“ Шумен, участници Албена
Симеонова, АББФ Павлови и др
 30.09.2017 Фермерски пазар „За земята и хората“ Добрич, участници АББФ
Павлови и др
 8.10.2017 Фермерски пазар Парк Заимов, София – участници Сузана Кукушева,
Албена Симеонова, Надя Петкова и др.
3. Участия на БАБ в конференции и форуми организирани съвместно с други
организации
 23.02.17 Конференция „ Биологичното земеделие в България. Как да продължим
приказката?“ в
зала България на Конгресен център, Международен панаир, Пловдив
от 13.30 часа. Организатор:
Фондация „Биоселена“ Участвали: членове на БАБ,
експерти и приятели;
 23.02.17 Био кетеринг от 16 часа в зала България
на
Конгресен
център,
Международен панаир, Пловдив Организатор: БАБ, Фондация Биоселена Подготвен:
Кирилка Каналиева, Ели Илиева, Милен Стоянов, Яна Пеева;
 24.02.17 Ден на Биологичното земеделие – „Храните, природните ресурси и
териториалните предизвикателства на бъдещето“, зала България, Конгресен център,
Международен панаир, Пловдив от 9.30 до 13 часа; Организатор: ВУАБРР, БАБ
 01-30.05.17 Конкурс Новите успели на фондация LocalFood.bg, Участие в
журито:Албена Симеонова;
 18.05.17 Национален Земеделски Форум, с. Минерални Бани Стара Загора , х-л
Калиста от 11 часа - на тема „ОСП- след 2020г. Представители от БАБ: Веселина Ралчева,
Веселин Цветков Организатор: АЗПБ (Таня Дъбнишка);
 18.05.17 Първия от серия дебати „ОСП след 2020- изборът на България“, Грант Хотел
Пловдив, зала Пловдив от 10 часа Представители: Албена Симеонова, Милен Стоянов,
Дойчин Ганев и др. Организатор: Интелиагро (Светлана Боянова);
 18.05.17 Международен ден на очарованието на растенията, Аграрен университет,
Пловдив от 10 часа. Съорганизатор: БАБ. Представители: Албена Симеонова, Милен Стоянов,
Ели Илиева;
 31.05.17 Кръгла маса Форум “Информиран или манипулиран е българския
потребител за качеството на храните“ зала 3, ет.2, Дом на науката и техниката на ул. Георги
Сава Раковски 108. Представител: Руска Бонева;
 02.06.17 Демонстрация на техника и торове. Място биолозе от масива на с.
Любеново, Никопол. Представяне на високо устойчиви сортове срещу болести и неприятели
на лозов разсад от италианска фирмаVCR-Vivai Cooperative Rauscedo и дегустация от
микровинификация. Представяне на продукти (торове и техника) на комбината cich/Румъния
от фирма Агрофорест Консултинг. Присъствали: членове на БАБ;
 06.06.17 Форум „Новите технологии в земеделието“ в рамките на кампания „Новата
БГ икономика на в-к 24 часа и сп. БГ иноватор и в-к Български Фермер, зала Киото, х-л
Маринела, София. Представител:Ели Илиева;
 08.06.17 Кръгла маса “Справедливостта по веригата на доставки в България“ и е част
от проект и втори панел “Етикетиране-без ГМО“, място Център за култура и дебат Червената
къща, София. Организатор Агролинк. Представители:Руска Бонева, Пенка Влахова;
 08.06.17 Форум „Икономика за жива планета“, Интер Експо Център, София.

Организатор WWF България. Представител: Ели Илиева;
 14.06.17 Пресконференция, зала Ротари, х-л Ростов, Плевен във връзка със
стартирането на проект „Транграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в
биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги“ на Националния център за
информационно обслужване гр. Плевен. Представител: Албена Симеонова;
 15.06.17 х-л Маринела, София Първа национална дискусия “Да! На Българската
икономика“, „Работната сила - проблем номер 1 за бизнеса“ Организатор: в-к Стандарт и
КРИБ. Представител:Ели Илиева
 15.06.17 Национален Бизнес Форум „Силни региони за силна икономика“, зала
България, Международен панаир гр. Пловдив. Представители: членове на БАБ;
 15.06.17 Демонстрация на технология за безорна сеитба на царевица върху
мулчиран посев от зимуващ грах и пшеница (No till) в землището на Иван Данчев с.
Добродан, общ. Троян. Представители: членове на БАБ;
 23.06.17 Тематичен семинар „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“
София, Дом на науката и техниката на ул. Г.С.Раковски 108. Организатор: Министерство на
икономиката. Представител: Петя Василиева
 27.06.17 Демонстрация на нова комбинирана техника и технология за биологично
отглеждане на царевица (No till). Втори полеви опит Място: полетата на биоферма „Зелена
Странджа“, с. Поляна, общ. Стралджа. Посетено от членове. Организатори: БФЗ Биоселена и
ферма Зелена Странджа
 05.07.17 Форум Мисия: Чиста храна, честен поминък - Аулата на СУ, София
Организатор: БФЗ Биоселена Модули - Произведено във фермата; Предприемачество с кауза;
Защо ни е важна природата; Богатството на местните породи;Представители членове на БАБ;
 06.10.2017 Участие и организация в Кръгла маса на тема: „Потенциал за развитие на
фермерските пазари в България“, в Стопанска академия- Свищов. Представител: Албена
Симеонова, Пепо Петров, Веселина Ралчева, Петранка Гагова, Дилян Иванов, Николай
Ралчев, „Бела 93“ и др.
 (Предстоящо) 9.11.17 зала Вихрен, ет.2, Конферентен център, ИЕЦ, София. Семинар
на БАБ по време на Изложение Интерфуд и дринк 2017 на тема: „Българските биопродукти
по време на българското председателство на Съвета на ЕС“ с поканени експерти в областта;
 (Предстоящо) 9.11.17 ИЕЦ, София Кръгла маса „По-справедлива и зелена търговия в
големите супермаркети“. Представители: членове на БАБ;
Уважаеми колеги,
В доклада за дейността ни през отчетния период със сигурност има доста пропуснати
моменти, но ние с убеденост може да заявим, че работихме с необходимата воля и хъс,
влагахме необходимата сериозност и амбиция за постигане на основната ни цел –
подпомагане дейността на нашите членове и повишаване авторитета и значимостта на
Асоциацията. Благодарим на всички членове на БАБ за активната работа за утвърждаване на
биосектора.
София, 2017
УС на БАБ:
Албена Симеонова – председател
Веселина Ралчева – член
Веселин Цветков – член
Милен Стоянов – член
Христо Бакалов – член (Подал оставка през 2016-та година)

