
 

 
ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

 

НА ТЕМА: 
 

Ефективно използване на водните ресурси. Добрите практики 

при използване на водите за напояване на земеделските култури 
 

 

 

Дата:  30 юли 2020 г. (четвъртък) 

 

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (Териториални 

областни офиси - гр. Кюстендил и гр. Перник) и Институт по овощарство, гр. 

Пловдив към Селскостопанска академия 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще научат как ефективно да 

използват предназначената за напояване вода в своите 

стопанства/домакинства; ще се запознаят с различни видове системи за 

напояване и тяхното оптимално прилагане в зависимост от почвените 

изисквания и вида на културите, а представената информация ще бъде 

подкрепена с примери от практиката. 

 

Начален час на онлайн семинара:    10:00 ч. 

 

Участието е безплатно, но е необходима регистрация! 

 

Линк за регистрация:   https://forms.gle/9W2L93H51q6sFk55A 

 

Линк за достъп:   https://us02web.zoom.us/j/89326622083 

 

ID за семинара: 893 2662 2083 

 

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

Ивона Новакова (координатор на ТОО Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 

856 767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg и г-жа Ирена Топалова 

(координатор на ТОО Перник на НССЗ), тел: 0885 841 633, имейл:  

pernik.m@naas.government.bg. 

 

Очакваме Ви! 

 

 
 

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ  
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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П Р О Г Р А М А 
 

 

10.00 – 10.15 
Откриване 

Представяне на лектора и участниците в семинара 

 

10.15  – 11.00 

 

Ефективно използване на водните ресурси 

  Лектор: проф. Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив 

 

11.00  – 11.45 

 

Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските 

култури 

   Лектор: проф. Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив 

 

11.45 – 12.00 

 

Дискусия 

12.00 – 12.15 

 

Условия за кандидатсване по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" 

от ПРСР 2014 – 2020 г. и възможности за подпомагане на земеделските 

стопани 

  Лектори: Експерти от ТОО - Перник/Кюстендил към НССЗ 

 

12.15 – 12.30 Дискусия и закриване на семинара 

  

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 


