
  
 

ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ - 

 СТАРА ЗАГОРА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА 

ГОВЕДОВЪДИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

 
НА ТЕМА: 

 

Грижи за бременните крави през сухостойния период. Раждане. Подготовка за 

зимния сезон 

 

Дата:  26 ноември 2020 г. (четвъртък) 

 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториални 

областни офиси - Ямбол и Сливен), Тракийски университет – Стара Загора и 

Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ) 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще получат информация и ценни 

съвети  какви дейности и грижи трябва да полагат земеделските стопани за 

бременните крави по време на сухостойния период и по време на раждане, както и 

как най-добре говедовъдите да се подготвят за зимния период. Те ще бъдат 

информирани и за най-новите и интересни новини в млечното говедовъдство. 

 

 

Начален час на онлайн семинара:    13:00 ч. 
 

 

Участието е безплатно, но е необходима регистрация! 
 
 

Линк за регистрация:  https://forms.gle/eVFAWzJkwDfZiYRq8 

 

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/99394609860 

 

ID за семинара: ID: 993 9460 9860 
 

 

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

Тодорова (координатор на ТОО - Ямбол на НССЗ), тел: 0889 8070969, имейл: 

yambol.m@naas.government.bg и г- жа Юлия Енчева (координатор на ТОО - Сливен 

на НССЗ), тел: 0888 890 722, имейл:  sliven.m@naas.government.bg 

 

Очакваме Ви! 
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П Р О Г Р А М А  

13.00 – 13.15 Представяне на лектора и участниците в семинара 

Експерт от ТОО - Ямбол към НССЗ 

 

13.15  – 14.30 Грижи за бременните крави и подготовка за зимния период:  

- Грижи за бременните крави през сухостойния период и по време 

на раждане; 

- Дейности на фермерите, свързани с подготовката за зимния 

период 

Лектор: проф. д-р Наско Василев, Тракийски университет – Стара 

Загора 

 

14.30 – 14.45 

 

 

Дискусия 

14.45 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.30 

Новости в млечното говедовъдство 

Лектор:  Михаил Михайлов – изпълнителен директор на НСГБ 

 

Указания за изпълнение на дейностите по проекти от подмярка 6.3. 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

Лектор: експерт от ТОО - Сливен към НССЗ 

 

 
 


