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Място на провеждане
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Организатори:
(Териториален областен офис 
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АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 
ПЛОВДИВ 

СЪВМЕСТНА  ИНФОРМАЦИОННА 

Съвременни технологични решения при производството 

6 ноември 2019 г. (сряда)

Място на провеждане
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието 
(Териториален областен офис 

 Откриване на семинара и регистрация на участниците

 Възможности за кредитиране на земеделските стопани
 експерт по кредитиране

 Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане

 доц. д-р Димка Хайт

 Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад
 доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет 

 Технологични
култури (

 доц. д-р Димка Хайтова,  Аграрен университет 

 Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 
зеленчукови култури

 доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет 

 Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
отглеждащи зеленчуци
селските райони ПРСР 2014 

 Гл. експерт Р. Бодурова 

 Дискусия и закриване на семинара

 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ  

ПРОГРАМА
СЪВМЕСТНА  ИНФОРМАЦИОННА 

Съвременни технологични решения при производството 

на зеленчукови култури

6 ноември 2019 г. (сряда)  

Място на провеждане: с. Руен
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“)

Национална служба за съвети в земеделието 
(Териториален областен офис -

Откриване на семинара и регистрация на участниците

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане

р Димка Хайт

Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад
р Димка Хайтова, Аграрен университет 

Технологични решения при отглеждане н
култури (домати, пип

р Димка Хайтова,  Аграрен университет 

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 
зеленчукови култури

р Димка Хайтова, Аграрен университет 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
отглеждащи зеленчуци
селските райони ПРСР 2014 
Гл. експерт Р. Бодурова 

Дискусия и закриване на семинара

 
ПРОГРАМА

СЪВМЕСТНА  ИНФОРМАЦИОННА 
 

НА ТЕМА:

Съвременни технологични решения при производството 

на зеленчукови култури

 

с. Руен, обл. Бургас 
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“)

Национална служба за съвети в земеделието 
- Бургас 

Откриване на семинара и регистрация на участниците

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране 

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане

р Димка Хайтова, Аграрен университет 

Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад
р Димка Хайтова, Аграрен университет 

решения при отглеждане н
домати, пипер, патладжан, краставици и др.

р Димка Хайтова,  Аграрен университет 

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 
зеленчукови култури 

р Димка Хайтова, Аграрен университет 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
отглеждащи зеленчуци по мерките от Програмата за развитие на 
селските райони ПРСР 2014 
Гл. експерт Р. Бодурова – ТОО на НССЗ в гр. Бургас

Дискусия и закриване на семинара

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
 ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА 
СЪВМЕСТНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

НА ТЕМА: 

Съвременни технологични решения при производството 

на зеленчукови култури 

обл. Бургас - 
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“)

Национална служба за съвети в земеделието 
 и Аграрен университет 

Откриване на семинара и регистрация на участниците

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане

ова, Аграрен университет 

Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад
р Димка Хайтова, Аграрен университет 

решения при отглеждане н
ер, патладжан, краставици и др.

р Димка Хайтова,  Аграрен университет 

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 

р Димка Хайтова, Аграрен университет 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
мерките от Програмата за развитие на 

селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. 
ТОО на НССЗ в гр. Бургас

Дискусия и закриване на семинара 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СРЕЩА – СЕМИНАР    

Съвременни технологични решения при производството 

 

 залата на
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“)

Национална служба за съвети в земеделието 
Аграрен университет 

Откриване на семинара и регистрация на участниците

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане

ова, Аграрен университет – 

Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад
р Димка Хайтова, Аграрен университет – 

решения при отглеждане на плодови зеленчукови 
ер, патладжан, краставици и др.

р Димка Хайтова,  Аграрен университет –

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 

р Димка Хайтова, Аграрен университет – 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
мерките от Програмата за развитие на 

ТОО на НССЗ в гр. Бургас

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР     

Съвременни технологични решения при производството  

на Културния и 
информационен център (сградата на Общинска служба „Земеделие“) 

Национална служба за съвети в земеделието 
Аграрен университет (

Откриване на семинара и регистрация на участниците 

Възможности за кредитиране на земеделските стопани 

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
среда и тяхното влияние върху технологията на отглеждане 

 Пловдив 

Основни технологични аспекти при отглеждане на разсад 
 Пловдив 

а плодови зеленчукови 
ер, патладжан, краставици и др.) 

– Пловдив 

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 

 Пловдив 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
мерките от Програмата за развитие на 

ТОО на НССЗ в гр. Бургас 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

 

Културния и 
 

Национална служба за съвети в земеделието 
(АУ) - 

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната       
 

а плодови зеленчукови 

Технологични решения при отглеждане на зелеви и лукови 

Възможности за подпомагане на земеделските производители, 
мерките от Програмата за развитие на 

Изисквания на зеленчуковите култури към факторите на околната             


