
                                       
 

Проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез 

провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“  
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

09:00 – 09:40 Регистрация и welcome coffee 

09:40 – 09:55 

Официално встъпително слово: „Сектор плодове и 
зеленчуци след 2022 г.“ 

Г-н Явор Гечев, министър на земеделието 

09:55 – 10:10 

Приветствени слова  

Ян Кейс Хут, Ръководител на холандската делегация, заместник-

министър на Министерството на земеделието, природата и 

качеството на храните 

 Панел 1 "Търговия с плодове и зеленчуци" 

10:10 – 10:25 

„Потребителски нагласи при покупката на плодове и 

зеленчуци“  

Презентация на агенция Кантар 
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10:25 – 10:40 
„Тенденции в съвременната търговия с плодове и 

зеленчуци“ 

10:40 – 10:55 

„Предизвикателствата пред износа на българска био 

продукция“ 

Г-н Тодор Стоев, Лек Трейд 

10:55 – 11:15 

„Международни пазари на преработени плодове и 

зеленчуци и необходимост от суровини“ 

Г-н Константин Ламбрев, Konex-Tiva 

 
Панел 2 "Как да удвоим производството и продажбите за 

три години" 

11:15 – 11:30 
„Развитие на веригата при плодовете и зеленчуците“ 

Ричард Схоутен, директор Център за пресни продукти 

11:30 – 11:45 

„Разрешаване на предизвикателства заедно“ 

Герт Стикема, директор International Sytrategy Topsector 

Horticulture & Starting Materials 

11:45 – 12:00 

„Решения след прибиране на реколтата за оранжерийно 

производство“ 

д-р Ваня Симеонова, Университет Вагенинген 

 Дискусионен панел 

12:00 – 12:30 

„Предизвикателства и възможни решения” 

Дискусия с публиката, Мария Николова, Асен Багашев и Ричард 

Схоутен 

12:00 – 15:30 

Двустранни срещи между български и нидерландски 

предприятия 

Зала „Пирин“ на Интер Експо Център 

12:30 Обяд 

 


