
 

   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

П О К А Н А 
 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ТЕМА: 

„ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ НА  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА  

ПРИ РАЗЛИЧНИ ЗЕЛЕЧУКОВИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ 

 

Дата на демонстрацията: 06.07.2020 г.  (понеделник)  

 

Място на провеждане: с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, Е 85, комплекс „Наздраве“ 

(теоретична част). Стопанство на ЗС Мирослав Димитров Николаев, с. Поликрайще и 

стопанство на ЗС Симеон Димитров Коев ( демонстрационна част) 

 

 

Добре дошли на информационна среща-семинар с демонстрация на тема „Подобрена 

ефективност на използване на хранителните вещества при различни зеленчукови 

култури и трайни насаждения“. 
 

Организатори: 
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). 

 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Велико Търново с 

подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на 

хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, финансиран по Програма 

Хоризонт 2020.  

 

Информационната среща-семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 

посетят  - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, 

неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието. 

 

Цел на демонстрацията:  

Разпространение на знания  и информация в сферата на подобряването на използването на 

хранителни вещества в овощарството и зеленчукопроизводството. 

 

Основните теми на демонстрацията са следните: Подобрена ефективност на 

използването на хранителни вещества при отглеждане на различни зеленчукови куртури, 

като домати, пипер, краставици (полско и оранжерийно производство) и различни видове 

трайни насаждения – череши, кайсии и праскови чрез изградена система за капково 

напояване и торовнасяне   

 

 



 

Място и час на срещата за събитието:  

https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB

%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%22%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80

%D0%B0%D0%B2%D0%B5%22/@43.1827812,25.6195069,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91ed

20bf34fbbf91!8m2!3d43.1827812!4d25.6195069 

 

 
 

Начален час на събитието: 9.45 часа 

Краен час на събитието: 15.00 часа 

 

Участието е безплатно и е без предварителна регистрация! Заповядайте! 

За допълнителни въпроси може да се свържете с: г-н Деян Дончев – главен експерт 

координатор на  TOO на НССЗ в гр. Велико Търново 

(veliko_turnovo.m@naas.government.bg; тел.: 0887 867 374)  или  г-жа Милена Налбантова - 

член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI (Електронна поща: 

mnalbantova@naas.government.bg;                                               тел.: +359 882476834); 

Интернет сайт: https://www.naas.government.bg; 

 

 

https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%22%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%22/@43.1827812,25.6195069,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91ed20bf34fbbf91!8m2!3d43.1827812!4d25.6195069
https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%22%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%22/@43.1827812,25.6195069,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91ed20bf34fbbf91!8m2!3d43.1827812!4d25.6195069
https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%22%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%22/@43.1827812,25.6195069,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91ed20bf34fbbf91!8m2!3d43.1827812!4d25.6195069
https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%22%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%22/@43.1827812,25.6195069,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x91ed20bf34fbbf91!8m2!3d43.1827812!4d25.6195069
mailto:veliko_turnovo.m@naas.government.bg
mailto:mnalbantova@naas.government.bg
https://www.naas.government.bg/


 
 

   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР И ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ТЕМА: 

„ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ НА  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 

ВЕЩЕСТВА ПРИ РАЗЛИЧНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ“ 

 

Дата на демонстрацията: 06.07.2020 г.  (понеделник)  

Място на провеждане: с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, Е 85, к-с „Наздраве“ 

(теоретична част).  Стопанство на ЗС Мирослав Димитров Николаев, с. Поликрайще и 

стопанство на ЗС Симеон Димитров Коев ( демонстрационна част) 

 

ПРОГРАМА 

09:45 - 10:00 Пристигане и регистрация на участниците 

10:00 - 10:10 Откриване и представяне на участниците 

10:10 - 10:55 Подобрена ефективност  на използване на различни хранителни вещества при 

зеленчукови култури и трайни насаждения ( теоретична част) 

Лектор: доц. д-р Маргарита Николова 

10:55 - 11:10 Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ 

Лектор: член на екипа на НССЗ по проекта 

11:10– 11:40 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

2014-2020 

Лектор: Деян Дончев, гл. експерт в ТОО на НССЗ гр. Велико Търново 

11:40 - 11:55 Придвижване до стопанството на ЗС Мирослав Димитров Николаев, с. 

Поликраище, общ. Горна Оряховица 

11:55 - 12:55 Подобрена ефективност  на използване на хранителните вещества при 

различни зеленчукови култури чрез изградена система за капково напояване и 

торовнасяне (демонстрационна част) 

Лектор: доц. д-р Маргарита Николова 

12:55-13:10 Придвижване до стопанство на ЗС Симеон Димитров Коев, с. Поликраище, 

общ. Горна Оряховица 

12:10 - 14:25 

 

Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества при трайни 

насаждения – череши, кайсии и праскови чрез изградена система за капково 

напояване и торовнасяне (демонстрационна част) 

Лектор: доц. д-р Маргарита Николова 

14:25-15.00 Кафе – пауза, дискусия и закриване на демонстрацията. 
 

  



 
 

   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

за 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НА ТЕМА: 

 

„ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ НА  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ 

РАЗЛИЧНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ 

Дата, час и място на събитието: 06.07.2020 г. (понеделник), 9.45 ч., с. Поликраище, общ. 

Горна Оряховица, Е85, к-с „Наздраве“ (теоретична част). Стопанство на ЗС Мирослав 

Димитров Николаев, с. Поликраище, общ.Горна Оряховица и стопанство на земеделски 

стопанин Симеон Димитров Коев, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица (демонстрационна 

част). 

 

На 06.07.2020 г. (понеделник) от 10.00 ч. ще бъде организирана информационна среща-

семинар с демонстрация на тема „Подобрена ефективност на  използване на хранителните 

вещества при различни зеленчукови култури и трайни насаждения“. Целта на 

демонстрацията е разпространение на знания относно ефекта от груповото използване на 

водоразтворими торове при торене на зеленчуци чрез система за капково напояване и 

запознаване с модели при хранене на зеленчуци - форми и начини на внасяне. 

Демонстрацията е безплатна и отворена за представители на всички заинтересовани страни 

в областта на земеделието.  

В демонстационната част, която ще се проведе в две земеделски стопанства отглеждащи 

различни зеленчукови култури(полско и оранжерийно производство) и овощни култури ще 

бъдат показани добри практики на торене чрез изградена система за капково напояване и 

торовнасяне.  

Събитието се организира от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в 

земеделието (НССЗ)  в гр. Велико Търново с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 

„Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ на 

проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се 

запознаят по-добре зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването 

на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци.  

 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа, включваща 32 партньори и координирана от 

Института по земеделски технологии (ACTA) - Франция. Продължителността на проекта е 4 

години и ще приключи на 31 декември 2022 г. Допълнителна информация може да бъде 

намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.   
 

 

 

 

 

http://www.nefertiti-h2020.eu/

