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БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 

Специфични изисквания за 
суровини и храни от животински произход

февруари 2020 г. (четвъртък), гр. Сливен

Място на провеждане:
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     Регистрация на участниците

 Условия и ред 
краен  потребител на първичен  продукт 
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БЪЛГАРСКА  АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

ПРОГРАМА
ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 

Специфични изисквания за 
суровини и храни от животински произход

февруари 2020 г. (четвъртък), гр. Сливен

: гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“
 

Национална служба за съвети в земеделието
Сливен) и Българска агенция по безопасност на храните 

бластна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ 

Регистрация на участниците

Условия и ред 
краен  потребител на първичен  продукт 
пчелни продукти

р Диана Станчева

Дискусия 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
мерки от Програмата за развитие на селските райони 

2020  
Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 
Сливен 

                            

 
 
 

ПРОГРАМА
ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 

 
НА ТЕМА:

 
Специфични изисквания за прилагане

суровини и храни от животински произход

 
февруари 2020 г. (четвъртък), гр. Сливен

 
гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“

Национална служба за съвети в земеделието
ългарска агенция по безопасност на храните 

езопасност на храните /ОДБХ/ 

Регистрация на участниците

Условия и ред за директни доставки  от производител до 
краен  потребител на първичен  продукт 
пчелни продукти 

р Диана Станчева, гл. инспектор

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА 
ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН 

НА ТЕМА: 

прилагане на директни 
суровини и храни от животински произход

февруари 2020 г. (четвъртък), гр. Сливен 

гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“

Национална служба за съвети в земеделието
ългарска агенция по безопасност на храните 

езопасност на храните /ОДБХ/ 

Регистрация на участниците 

за директни доставки  от производител до 
краен  потребител на първичен  продукт 

инспектор

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 

директни 
суровини и храни от животински произход

гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“

Национална служба за съвети в земеделието
ългарска агенция по безопасност на храните 

езопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен

за директни доставки  от производител до 
краен  потребител на първичен  продукт 

инспектор в ОДБХ 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 

                       

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР  

директни доставки на 
суровини и храни от животински произход” 

гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
ългарска агенция по безопасност на храните 

ливен)  

за директни доставки  от производител до 
краен  потребител на първичен  продукт – пчелен мед и 

ОДБХ - Сливен

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 

                        

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

доставки на 

№ 18, ет. 3, 

(Териториален 
ългарска агенция по безопасност на храните 

за директни доставки  от производител до 
пчелен мед и 

Сливен  

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. 


