
 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

 
НА ТЕМА: 

 

„Добри практики за безопасна употреба на  

продукти за растителна защита“ 
 

 

Дата: 23 март 2021 г. (вторник) 

 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис (ТОО) - Смолян) и Българска агенция по безопасност на храните  

(Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Смолян) 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с добри практики 

за безопасна употреба на продуктите за растителна защита, с цел опазване 

здравето на хората, животните и околната среда, както и с изискванията на 

действащото законодателство. 

 

Начален час на онлайн семинара:    14:00 ч. 
 

Краен час:  15:15 ч. 

 

 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 
 

 

Линк за регистрация:    https://forms.gle/GSokoUYgD3LMYKxE8 

 

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/98754039533  

 

ID за семинара: 987 5403 9533 
 

 

 

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

Марияна Неделева (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Смолян), тел: 0885 848 

238, имейл: smolian.m@naas.government.bg   

 

Очакваме Ви! 

 

 

                   

 

 

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 

 ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

https://www.bfsa.bg/bg/Page/contacts_regions/index/contacts_regions/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%EF%BF%BD
https://forms.gle/GSokoUYgD3LMYKxE8
https://zoom.us/j/98754039533
mailto:smolian.m@naas.government.bg


      

 

 
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

П Р О Г Р А М А 

 

14.00 – 14.10 Откриване. Представяне на лектора и участниците в 

семинара 

Експерт от Териториален областен офис (ТОО) - Смолян 

към НССЗ 

 

14.10  – 14.50 Безопасна употреба на продукти за растителна защита – 

изисквания сьгласно действащото законодателство.  

Лектор: главен инспектор Тодорка Паунова – "Растителна 

защита и фитосанитарен контрол", отдел "Контрол на 

храните" към ОДБХ - Смолян 

14.50  – 15.00 Дискусия и представяне на мнения и вьпроси от участниците 

 

15.00 – 15.15 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 

подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски 

стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по 

управление на стопанството и услуги по заместване в 

стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Смолян 

 

15.15 Закриване на семинар 

 

 

  

 


