
ЗА ЗЕМЯТА е независима неправителствена организация, част от “Приятели на Земята” (Friends of the Earth) и член на 
международните организации CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции 
за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци – Европа), GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите), 
както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без 

цианиди“, „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“ и Коалиция за климата - България. 

 
 
 

Работилница за журналисти 
 

„Пиша за храна и земеделие“ 
 

ПРОГРАМА 
 

София, 20 юни 2017 г.,  
Есенс център, ул. „6-ти септември“ 37 

 
 
Регистрация: 10:15 
 
Oткриване: 10:30 – 10:45 
 
ПАНЕЛ I – Пресконференция:  10:45 - 12:00  
 

 Представяне на доклад  „Има ли ГМО в храните и фуражите в България“  Ивайло 
Попов, За Земята 
 

Представяне на ситуацията в момента и тенденцията през последните години. Въвеждане на стандарт за 
продукти с претенцията „Без ГМО“ като възможно решение за информиране на потребителите. 
 

 Представяне на доклад  „Концентрацията на земеделието в България. 
Необходими реформи.“  Георги Медаров, За Земята 

 
В България и ЕС като цяло има тенденции към свръх концентрация на земеделската земя. Тя има негативни 
социални и екологични ефекти, които вече се признават и на най-високо равнище. Какви трябва да са 
адекватните реформи в сектора, за да се прекъснат негативните тенденции? 
 

 Представяне на доклад „Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
(CETA) и околната среда. Златен стандарт за планетата или за едрия бизнес?“ 
Ивайло Попов, За Земята 

 
 

Почивка с кетъринг: 12:00 – 13:00 
 
 
 

             
 

Събитието се организира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз и фондациите Grassroots и Gekko. 
Позициите и тезите изразени в него са на За Земята и 
не отразяват тези на горепосочените донори. 
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ПАНЕЛ II – Обучителен модул: 13:00 – 15:00  
 
Въведение: 13:00 – 13:15   Ивайло Попов, За Земята 
 
Концентрация на земеделието, заграбване на земите и хранителна независимост:    
13:15 – 14:15  Георги Медаров, За Земята 
 
Какво ще научите? 
- Какво означава заграбване на земите и какви са измеренията на този процес в България? 
- Как България стана страната с най-централизирано земеделие в ЕС? 
- Какви са негативните социални и екологични ефекти от свръхконцентрираното 
земеделие? 
- Защо държавните политики продължават да подкрепят комасацията, след като вече над 
80 % от земеделската земя е управлявана от 1,5% от стопанствата? 
- Каква е разликата между комасация по ползване и комасация по собственост?  
- Какви са новите предложения на Европейския парламент за прекратяване на процеса по 
свръхконцентрация на земеделието? 
- Какви са подходящите реформи и политики за сектора на национални и европейско 
ниво? 
- Kaкво означава хранителна незавиисмост и как може хранителната независимост да е 
алтернативата за българското земеделие? 
 
Търговските споразумения ТТИП и СЕТА. Защо те застрашават Хранителната 
независимост?!    14:15 – 15:00  Ивайло Попов, За Земята 
 
През последните две години споразуменията на Европейския съюз с Канада и САЩ 
занимаваха повече или по-малко обществото ни. По време на събитието ще ви разкажем 
какво се случва с тях и какво предстои. Основен фокус ще бъде ратификацията на СЕТА от 
България. 
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