
                                            

 
 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ  

КОСТИНБРОД 

 

 

 

   

 
 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

 

 

П О К А Н А   
 

ЗА ИНФОРМАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
 

НА ТЕМА: 

 

„ОСОБЕНОСТИ ПРИ МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО  

В ЛИЧНИЯ ПЧЕЛИН“  
 

Дата: 13 август 2021 г. (петък)  

 

Място на провеждане: с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана – в пчелина 

на земеделски стопанин Йохан Петков  

 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - Монтана) и Институт по животновъдни науки /ИЖН/ – 

Костинброд 

 

По време на семинара с демонстрация: участниците на място в земеделско 

стопанство ще се запознаят с основните особености при майкопроизводството в 

личния пчелин. Ще бъдат демонстрирани и дискутирани естествените и 

полупромишлените методи за производство на пчелни майки. Ще бъде 

разгледано и представено създаването и поддържането на нуклеусно стопанство 

(семействата, в които младите майки се люпят, оплождат и пронасят). 

Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите 

фермери и малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

 

Начален час на семинара: 10:00 ч. 

Краен час: 13:30 ч. 

 

По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични 

мерки приложими за такъв тип мероприятия.  
 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н 

Григорий  Димов  (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0885 835 745 

е-mail: montana.m@naas.government.bg   

 

Очакваме Ви! 
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ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ  

КОСТИНБРОД  

 

 

 

 

   

 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

 10.00 – 10.15       Регистрация на участниците и откриване на семинара 
 

10.15 – 11.45 Основни моменти и особености при 

майкопроизводството в личния пчелин 

 Лектор: доц. д-р Пламен Христов, Институт по 

животновъдни науки - Костинброд 

  

11.45 – 13.15 Естествени и полупромишлени начини за производство 

на пчелни майки. Създаване и поддържане на нуклеусно 

стопанство 

 Лектор: доц. д-р Пламен Христов, Институт по 

животновъдни науки - Костинброд 

 

13.15 – 13.30 Подпомагане на младите фермери и малките стопанства 

през 2021 г. по Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. 

Лектори: Експерти от Териториален областен офис на 

НССЗ в гр. Монтана 

13.30    Дискусия и закриване на семинара 

 

       


