
  
   НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ - 

КОСТИНБРОД 

 

 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР    

  

НА ТЕМА: 
 

„ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРАКТИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО“ 

 
Дата: 20 октомври 2021 г. (сряда) 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по 

животновъдни науки – гр. Костинброд) 

По време на онлайн семинара участниците ще бъдат запознати с основните 

теоретични моменти при практикуването на пчеларския занаят в т.ч. как могат да 

регулират микроклимата в пчелното гнездо (температура, влажност, концентрация 

на газовете) и дали използването на подходящи кошери е достатъчно условие за 

осигуряването на оптимален микроклимат в пчелните гнезда. Също така ще научат 

кога трябва да започнат същинските пролетни грижи за пчелите и в какво се състоят. 

Във втората част на онлайн семинара ще бъдат представени възможностите за 

подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 

6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие 

на селските райони 2014 - 2020 г., както и дейностите и ролята на НССЗ в подкрепа 

на земеделските стопани. 

 

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч. 

Краен час: 12:00 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 

Линк за регистрация:  https://forms.gle/6YtkzbKtzJvaYytV7 

 

Линк за достъп:    https://zoom.us/j/97158328503 

 

ID за семинара:     971 5832 8503 

 

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

Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 856767, имейл: 

kyustendil.m@naas.government.bg 

 

Очакваме Ви !

https://forms.gle/6YtkzbKtzJvaYytV7
https://zoom.us/j/97158328503
mailto:kyustendil.m@naas.government.bg


  
   НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ - 

КОСТИНБРОД 

 

 

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) - Кюстендил, НССЗ 
 

10:35 -  11: 40 

 

Теоретични основи на практичното пчеларство 

ͻ Регулация на микроклимата в пчелното гнездо; 

ͻ Пролетни грижи за пчелните семейства 

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

науки - Костинброд 
 

11:40 - 12:00 

 

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците  

12:00 - 12:10 Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по 

предстоящ прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 

2014 - 2020 г.  – дейност и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските 

стопани 

Лектор: експерт от Териториален областен офис /ТОО/ - 

Кюстендил, НССЗ 
 

12:10 - 12:30 Дискусия и закриване на семинара 
 

 

 

  
 

 


