
 

 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ  

ПЛОВДИВ 

 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР  

 

НА ТЕМА: 

 

 „Биологично производство –  

актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното 

производство“ 

 

Дата:  15 декември 2021 г. (сряда) 
 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - гр. Хасково) и Аграрен университет - гр. Пловдив 
 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с общите 

изисквания и правила на Наредба № 5/2018 г. с обнародваните промени от април 

2020 г. относно прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране 

и контрол, както и с правилата на ЕС относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти.  

Във втората част на семинара ще бъдат представени условията за кандидатстване 

по стартиралия на 30.11.2021 г. прием на проектни предложения по подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.    

 

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч. 

Краен час: 12:30 ч. 

 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 
 

Линк за регистрация:  https://forms.gle/gNZA93DXRrtnjxyU7 

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98001817161 

ID за семинара: 980 0181 7161 

 

 

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

Димитър Попов (координатор, главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел:  

0884 356 209 и г-жа Недялка Нанева (главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), 

тел: 0885 842 195, имейл: haskovo.m@naas.government.bg  
 

Очакваме Ви! 

https://forms.gle/gNZA93DXRrtnjxyU7
https://zoom.us/j/98001817161
mailto:haskovo.m@naas.government.bg


 

 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ  

ПЛОВДИВ 

 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
 

 

П Р О Г Р А М А 
 

10.30 – 10.35 Откриване. Представяне на лектора и участниците в 

семинара 

Експерт от Териториален областен офис (ТОО) - Хасково, НССЗ 

 

10.35 – 11.30 Изисквания и правила, залегнали в Наредба № 5/2018 г. за 

прилагане на правилата на биологично производство, 

етикетиране и контрол.  

Регламент (ЕС) 2018/848 - правила на ЕС относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични 

продукти. 

Лектор: Йордан Йорданов, Аграрен университет - гр. Пловдив 

 

11.30 – 12.00 Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците 

 

12.00 – 12.10 Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2014 - 2020 г. 

Лектор: експерт от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. 

Хасково 

 

12.10 – 12.30 Дискусия и закриване на семинара 

 

 

 

 

 

   


