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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 



 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА 

 
ЕК предлага отпускане на допълнителни 460 

млн. евро за България по линия на SURE

 
Европейската комисия представи на Съвета 
предложение за решение за отпускане на 
допълнителна финансова подкрепа в размер на 
460 милиона евро за България по линия на 
инструмента SURE, с което общата подкрепа за 
страната достигна 971 милиона евро.  
Прочети повече 
Източник: ЕК 

Ваксини срещу COVID-19: ЕK и Moderna 
адаптират графиците за доставка 

 

 
Европейската комисия и Moderna постигнаха 
споразумение да откликнат по-добре на 
нуждите на държавите членки от ваксини срещу 
COVID-19 в края на лятото и през зимата.  

 

 

Прочети повече 
Източник: ЕК 

 

ПРЕДСТОЯЩО 

В рамките на XXX-то изложение „Селското стопанство и всичко за него” – Добрич на 31 август 2022г. от 10.30 
часа, Европа Директно Добрич и групата за НОУ-ТИЛ България, със съдействието на “Добрички панаир” АД 
организира конференция на тема: „Земеделски практики в полза на климата и околната среда“. 
 
Дата: 31 август 2022г. от 11.00 часа 
Място: зала „Добротица“ 
 
Организатори: Европа Директно Добрич и групата за НОУ-ТИЛ България, със съдействието на “Добрички 
панаир” АД. 
 
В програмата са включени и следните теми: 
 – Какво да очакват земеделците от Плана за възстановяване и механизма за възстановяване и устойчивост 
(„Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“ и „Дигитализация на 
процесите от фермата до трапезата“) и как ще се  разграничават от Програмата за развитие на селските региони 
– заместник министър на Министерство на земеделието Георги Събев; 
– Основи на Биодинамичното земеделие – Димитър Стоянов – чичо Митко; 
– Горите в България и ползите на ветрозащитните пояси – Йордан Петров; 
– Видове компост, как се прави и как се прилага – Karl Van Rooyen – Южна Африка; 
– Програма EWA на EIT Food в България в подкрепа на жените предприемачи в сектора на агрохраните – Ралица 
Жекова, Изпълнителен директор на Регионална агенция за предприемачество и иновации Варна (РАПИВ); 
– Дигитализация на зърнобазите и стопанствата – ключ към устойчиво земеделие – Владимир Николов (Ентегра 
ООД); 
– Как правилно да направим прехода към Ноу Тил – Russel Hedrick (Северна Каролина); 
–  Иновации в земеделието съгласно Зелената сделка – Дияна Дерменджиева Преподавател в Тракийският 
университет; 
– Как Ноу Тил решава проблемите с вредителите и болестите – Dwayne  Beck – Основател на институт в Южна 
Дакота; 
–  Биотехнологии за Ноу Тил – Подобряване структурата и биологичната активност – БТУ Център (Украйна);  

☆ Двамата лектори от САЩ ще са онлайн и е възможно разместване в програмата; 

☆☆ Безплатни книги и дискове за всички, Плюс няколко награди. 

https://europedirectdobrich.eu/?p=2050
https://europedirectdobrich.eu/?p=2050
https://europedirectdobrich.eu/?p=2044
https://europedirectdobrich.eu/?p=2044


 

 

 

 

Европейският център EВРОПА ДИРЕКТНО Добрич е член на 

мрежата от 424 центъра EUROPE DIRECT, разположени в 

цяла Европа. 

 

Информационните услуги на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

Добрич са напълно безплатни за гражданите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително 

официалните становища на Европейската комисия. Нито Европейската комисия, 

нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност 

за начина, по който горната информация може да бъде използвана. 

Издание на Информационен център 
Европа Директно Добрич 

гр. Добрич 9300 
ул. “България” 3 

тел. (058) 601472, факс (058) 601434 
Email: europedirectdobrich@gmail.com 
Интернет: www.europedirectdobrich.eu 

 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 67891011 

mailto:europedirectdobrich@gmail.com
http://www.europedirectdobrich.eu/

