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„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

Дата: 26 февруари 2020

Място на провеждане
администрация 

Организатори
областен офис /ТОО/ 
 
 
11.00 – 1
 

11.15 – 1

 

Лек

 
 

12.45 – 1
 

13.00 – 1

Лек

 

14.30  

Лектор:

 

     
ЕНСКИ УН

      „АНГЕЛ

ЗА СЪВМЕС

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

26 февруари 2020

на провеждане
администрация – Русе

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
областен офис /ТОО/ 

11.15 

12.45 

Лектор:  доц.
К

13.00   

14.30 Онлайн канали за 
подходи
демонстрации

Лектор:  доц.
Кънчев”

 Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства

Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.
Русе

КИ УНИВЕРС
ЕЛ КЪНЧЕ

СЪВМЕС

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

26 февруари 2020 г. (

на провеждане: 
Русе, зала „Св. Георги“

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
областен офис /ТОО/ - Русе

 Регистрац

 Международни и национални пазари на пчелни продукти
тенденции. 
реализацията на пчелни продукти
доц. д-р 
Кънчев” 

 Кафе - п

Онлайн канали за 
подходи 
демонстрации
доц. д-р Любомир Любенов 
Кънчев” 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.
Русе 

 
РСИТЕТ
ЕВ” 

ПР
СЪВМЕСТЕН ИН

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

(сряда) 

: гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 
зала „Св. Георги“

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
Русе) и Русенски университет “Ангел Кънчев“

ция на участ

ждународни и национални пазари на пчелни продукти
тенденции. Перспективи и предизвикателства при 
реализацията на пчелни продукти

 Любомир Любенов
 

пауза  

Онлайн канали за 
 и добри практи

демонстрации 
р Любомир Любенов 
 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

ИТЕТ 
 

 
РОГРАМ

НФОРМА

 
НА ТЕМА

 
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 
зала „Св. Георги“ 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
Русенски университет “Ангел Кънчев“

частниците

ждународни и национални пазари на пчелни продукти
Перспективи и предизвикателства при 

реализацията на пчелни продукти
Любомир Любенов

Онлайн канали за реализация 
добри практи

р Любомир Любенов 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

 НАЦИОН
 СЪВЕТИ

МА 
АЦИОНЕН

МА:  

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
Русенски университет “Ангел Кънчев“

ите и откриване

ждународни и национални пазари на пчелни продукти
Перспективи и предизвикателства при 

реализацията на пчелни продукти 
Любомир Любенов – Русенски университет 

реализация на пчелни продукти. Иновативни 
добри практики за онлайн реализация 

р Любомир Любенов – Русенски университет „Ангел 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

ЦИОНАЛНА
ЪВЕТИ В ЗЕМ

ЕН СЕМИ

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
Русенски университет “Ангел Кънчев“

и откриване 

ждународни и национални пазари на пчелни продукти
Перспективи и предизвикателства при 

Русенски университет 

пчелни продукти. Иновативни 
ки за онлайн реализация 

Русенски университет „Ангел 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

ЛНА СЛУЖБА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНАР  

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 
Русенски университет “Ангел Кънчев“ 

ждународни и национални пазари на пчелни продукти
Перспективи и предизвикателства при 

Русенски университет 

пчелни продукти. Иновативни 
ки за онлайн реализация 

Русенски университет „Ангел 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014
земеделски стопани отглеждащи пчелни семейства 
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

ЛУЖБА ЗА 
ЕЛИЕТО 

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ”

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 

ждународни и национални пазари на пчелни продукти –
Перспективи и предизвикателства при 

Русенски университет „Ангел 

пчелни продукти. Иновативни 
ки за онлайн реализация –

Русенски университет „Ангел 

Възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 на 

Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.

” 

гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна 

Национална служба за съвети в земеделието Териториален 

– 
Перспективи и предизвикателства при 

нгел 

пчелни продукти. Иновативни 
– 

Русенски университет „Ангел 

2020 на 

Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. 


