
 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

„Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 

Дата: 19 март 
 
Начин на провеждане
Събитието
областен офис 
 
Цел на семи
Разпространение на знания и информация по отношение на 
до производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите
 
Основните теми на сем
 Технологични особености
 Правила за преход
 Паралелно производство

 
Начален час 

Участието

 

Линк за регистрация

Линк за достъп в срещата:

ID за семинара

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
Димов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. 
montana.m@naas.government.bg

Очакваме Ви!

 

 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПЛОВДИВ

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 

март 2021 г. 

на провеждане
о се организира от 
офис (ТОО)

семинара: 
Разпространение на знания и информация по отношение на 

производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите

Основните теми на сем
Технологични особености
Правила за преход
Паралелно производство

Начален час на събитието

Участието е безплатно

за регистрация

Линк за достъп в срещата:

ID за семинара: 97941991678

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
(координатор на ТОО на НССЗ в гр. 
.m@naas.government.bg

Очакваме Ви! 

 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВ 

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
методите на биологичното производство“

г. (петък) 

на провеждане: ОНЛАЙН
се организира от Национална служба за съвети в земеделието 

(ТОО) - Монтана

Разпространение на знания и информация по отношение на 
производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите

Основните теми на семинара ще бъдат
Технологични особености
Правила за преход 
Паралелно производство 

на събитието: 10.00

е безплатно, но е необходима

за регистрация: https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8

Линк за достъп в срещата: https://zoom.us/j/97941991678

97941991678 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
(координатор на ТОО на НССЗ в гр. 
.m@naas.government.bg

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 

П О К А Н А

ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА:

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
методите на биологичното производство“

ОНЛАЙН 
Национална служба за съвети в земеделието 

Монтана) и Аграрен 

Разпространение на знания и информация по отношение на 
производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите

инара ще бъдат 
Технологични особености при биологичното производство 

10.00 

, но е необходима

https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8

https://zoom.us/j/97941991678

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
(координатор на ТОО на НССЗ в гр. 
.m@naas.government.bg 

 

 

 
П О К А Н А

 
ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА:

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
методите на биологичното производство“

 
 

Национална служба за съвети в земеделието 
Аграрен университет 

Разпространение на знания и информация по отношение на 
производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите

 следните: 
при биологичното производство 

, но е необходима предварителна

https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8

https://zoom.us/j/97941991678

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
(координатор на ТОО на НССЗ в гр. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

П О К А Н А 

ОНЛАЙН СЕМИНАР 

НА ТЕМА: 

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
методите на биологичното производство“

Национална служба за съвети в земеделието 
университет – Пловдив

Разпространение на знания и информация по отношение на агротехнически практики водещи 
производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите

следните:  
при биологичното производство 

предварителна регистрация

https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8

https://zoom.us/j/97941991678  

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
(координатор на ТОО на НССЗ в гр. Монтана,

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
методите на биологичното производство“ 

Национална служба за съвети в земеделието 
Пловдив. 

агротехнически практики водещи 
производство на чисти храни и оптимално използване на ресурсите. 

при биологичното производство на трайни насаждения

регистрация!

https://forms.gle/L1M3qEkvWeDJd75N8  

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете
, тел: 088

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 
 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален

агротехнически практики водещи 

на трайни насаждения

! 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н 
0885 835 745

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по 

Териториален

агротехнически практики водещи 

на трайни насаждения 

н Григорий 
745, имейл:

 

Териториален 

агротехнически практики водещи 

Григорий 
имейл:  



 

10:00 - 10:1

10:20 - 11:3
 

11:30 - 11:5
 

11:50 - 12:00

12:00 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПЛОВДИВ

10 Откриване 
Приветствие от организаторите
Експерт от 
 

30 Презентация на тема „
насаждения по методите на биологичното производство
Лектор: Йордан Йорданов 
 

50 Дискусия

00 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 
Лектор: експерт от

Закриване на семинара

 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВ 

Откриване  
Приветствие от организаторите
Експерт от Териториален областен офис 

Презентация на тема „
насаждения по методите на биологичното производство
Лектор: Йордан Йорданов 

искусия 

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 
Лектор: експерт от

акриване на семинара

 
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 

П Р О

Приветствие от организаторите
Териториален областен офис 

Презентация на тема „Технологични особености при отглеждане на трайни 
насаждения по методите на биологичното производство
Лектор: Йордан Йорданов 

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 
Лектор: експерт от ТОО -

акриване на семинара 

 

 

 

О Г Р А

Приветствие от организаторите 
Териториален областен офис 

Технологични особености при отглеждане на трайни 
насаждения по методите на биологичното производство
Лектор: Йордан Йорданов - Агроекологичен център при АУ 

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 

- Монтана

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

А М А 

Териториален областен офис (ТОО

Технологични особености при отглеждане на трайни 
насаждения по методите на биологичното производство

Агроекологичен център при АУ 

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.

Монтана към НССЗ 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ТОО) - Монтана

Технологични особености при отглеждане на трайни 
насаждения по методите на биологичното производство“ 

Агроекологичен център при АУ 

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 

2020 г. 
НССЗ  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Монтана към НССЗ

Технологични особености при отглеждане на трайни 
 

Агроекологичен център при АУ - Пловдив

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 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

към НССЗ 

Технологични особености при отглеждане на трайни 

Пловдив 

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 

Технологични особености при отглеждане на трайни 

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 


