
 

 

     

 

 
 

Българска агенция  

по безопасност на храните 

Национална служба  

за съвети в земеделието  

 
 

ПОКАНА ЗА УЕБИНАР 

НА ТЕМА: 

 
„Нормативни изисквания при вътрешнообщностна търговия и износ за 

трети страни на пчелен мед и пчелни продукти“ 

 
Дата: 16 юли 2020 г. (четвъртък)  

Място на провеждане: ОНЛАЙН 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Бургас) и Българска 

агенция по безопасност на храните 

Основните цели на уебинара са следните:  

 

 да запознае участниците с изискванията при търговия с пчелен мед и пчелни 

продукти; 

 да подпомогне стопаните при реализация на тяхната продукция; 

 да даде възможност на земеделските стопани да зададат своите въпроси и да получат 

компетентен отговор; 

 да се обмени опит с други земеделски стопани, работещи в сектор „Пчеларство“. 

 

Начален час на уебинара: 13.30 часа 

 

Краен час на уебинара: 15.30 часа 

 

Участието в уебинара е безплатно! 

 

Линк за достъп:  https://us02web.zoom.us/j/84767753824 

 

Ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора може да го 

направите чрез регистрационната форма на следния линк: 

https://forms.gle/Xw7z7Jf8jn8mxM9eA  

или като изпратите на e-mail: eliza@naas.government.bg следната информация: име и 

фамилия, e-mail адрес и качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, 

научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и 

ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора. 

 

Заповядайте! 

https://us02web.zoom.us/j/84767753824
https://forms.gle/Xw7z7Jf8jn8mxM9eA
mailto:eliza@naas.government.bg


 

 

ПРОГРАМА 

 
13:30 - 13:40 Откриване 

 Приветствие от организаторите 

13:40 - 14:30 Презентация на тема „Нормативни изисквания при вътрешнообщностна 

търговия и износ за трети страни на пчелен мед и пчелни продукти 

 Лектор: д-р Е. Драганова, дирекция „Контрол на храните“, БАБХ 

14:30 - 14:45 Отговори на въпроси, зададени от участниците 

14:45 - 15:15 Споделяне на личен опит от земеделски стопанин от област Бургас. 

15:15 - 15:30 
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от 

Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г. 

Лектор: Валентин Бялков, експерт от ТОО-Бургас към НССЗ 

15:30 –15:35 Закриване на уебинара 

 


