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ПРОГРАМА 

 

21 юни 2017 г., сряда 

 

9,30 Откриване 

 

10,00 – 11,30  Аграрни политики на ЕС. Предизвикателства и изкушения 
Модератор: доц. д-р Николай Вуков 

 

Местната Европа. Локализации на Европа в рамките на субсидирано земеделие  

доц. д-р Петър Петров (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Променящи се агрикултурни пейзажи. Отпечатъци на аграрната и екологичната 

политика 

доц д-р Петър Петров (ИЕФЕМ-БАН), гл. ас. д-р Николай Велев, гл. ас. д-р Кирил 

Василев (ИБЕИ-БАН) 

 

Социално-икономически характеристики на земеделието с висока природна стойност 

доц. д-р Мария Пенева (УНСС) 

 

Дискусия 

 

11,30 – 11,50 Кафе-пауза 

 

11,50 – 13,30 Производство на локалното в европейски и глобален контекст  
Модератор: гл. ас. д-р Ивайло Марков 

 

Регионално означени месни специалитети – между локализация, национализация и 

европеизация 

доц. д-р Николай Вуков (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Икономически потенциал на местните растителни ресурси, разкрит чрез схемите за 

качество на ЕС 

доц. д-р Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова, Людмил Хайдутов, Юлия 

Босева (ИБЕИ-БАН) 



                              

  

 

Автентичното: бранд, възможности и заплахи. Европейски контекст и глобални 

перспективи 

д-р Росица Охридска-Олсън (УниБИТ) 

 

Дискусия 

 

13,30 – 14,30 Обяд 

 

14,30 – 16,00 Стратегии и практики на производителите  

Модератор:  д-р Атанаска Станчева 

 

Да предлагаш занаятчийска стока през ХХI век. Дребни производители на хляб пред 

предизвикателствата на регулациите 

доц. д-р Иванка Петрова (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Изнасяне на домашно произведени млечни продукти на сергия: местни ориентации и 

практики 

гл. ас. д-р Ивайло Марков (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Икономически, социални и културни измерения на производството на сусамов тахан в 

условията на европеизация и глобализация 

Димитър Василев (НИМ) 

 

Дискусия 

 

16,00 – 16,30 Кафе-пауза 

 

16,30 – 18,00  Кръгла маса  „Фестивализация на местни продукти и храни“ 
Модератор:  доц. д-р Десислава Димитрова 

 

Встъпление: Валоризация на кулинарното наследство – фестивалите на традиционните 

храни 

д-р Елица Стоилова (ПУ „Паисий Хилендарски“) 

 

 

22 юни 2017 г. четвъртък 

 

9,30 – 11, 00 Ценности, проекти, развития 

Модератор: доц. д-р  Иванка Петрова 

 

Ценностно ангажиране, научни иновации и селскостопански практики в България: 

социологическа история за учени, пчелари и акари 

гл. ас. д-р Петя Славова (СУ „Св. Климент Охридски“)   

 

Възможности за ревитализация на селските райони – съчетаване на биоземеделие и 

екотуризъм по примера на Източни Родопи 

д-р Атанаска Станчева (ИЕФЕМ-БАН) 



                              

  

 

Форми на взаимопомощ, конкуренция и стратегии на производителите на натурални 

млечни продукти в условията на европеизация и глобализация /по примери от Ловешко 

и Смолянско/ 

 гл. ас. д-р Вихра Барова (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Дискусия 

 

11,00 – 11,20 Кафе-пауза 

 

11,20-12,50 Растения и хора 

Модератор: доц. д-р Петър Петров 

 

Разпознаване и използване на растения в пасища и ливади. Местни знания и практики 

гл. ас. д-р Николай Велев, гл. ас. д-р Кирил Василев (ИБЕИ-БАН), Петър Петров 

(ИЕФЕМ-БАН) 

 

Градината – място на биокултурно разнообразие 

доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ-БАН), доц. д-р Десислава Димитрова, гл. 

ас. д-р Теодора Иванова, Юлия Босева (ИБЕИ-БАН)  

 

От селските градини към градската пермакултура – трансформация на мисленето 

Мая Кубратова (РИМ-Русе) 

 

Дискусия 

 

13,00-14,00 Отново за предизвикателствата и изкушенията в аграрната политика 

на ЕС 

Модератор: доц. д-р Петър Петров 

 

Наративите като средство при отглеждането на редки местни породи 

 гл. ас. д-р Начо Димитров (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Кушла, ЕС и РКГ. Нови перспективи и нови граници 

д-р Яна Берова (СУ „Св. Климент Охридски“) 

 

Дискусия 

 

14,00 Заключителна дискусия 

 


