
 
 

ЗА СЪВМЕС

„Производство,

 

Дата: 28 
Място на провеждане:
читалище „
Организатори: 
областен офис 
 
10.00 – 10
10.15 – 11

Лект

 
11.00 – 11

Лектор:  
 

11.45 – 12.00
     Лектор:    
 
12.00 – 12

  Лек

 

12.30 – 13
13.00 – 13.15

 

13.15 – 14.00

 
 

     
          ПЧЕЛАРСК

„АМБРОЗИЯ“ 

СЪВМЕСТНА

роизводство, преработка,

 ноември 
Място на провеждане:
читалище „Пробуда
Организатори: Национална 
областен офис - Разград

0.15  
1.00 Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

семейна пчеларска ферма
тор:  инж.

гр. Лозница
1.45   Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 

планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 
реализация  на  
пчелари

Лектор:   инж.

12.00 Възможности за кредитиране на земеделските стопани
Лектор:     

2.30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

Лектор:  е
Разград

3.00  Кафе 
13.15 Придвижване до предприятие за преработка

продукти
Кубадински“

14.00 Демонстрация 
п

     
ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА        

„АМБРОЗИЯ“ - ГР. ЛОЗНИЦА        

НА ИНФОРМ

преработка,

 2019 г. (четвъртък
Място на провеждане: гр. 

Пробуда-1920“ 
Национална 

Разград)  и  

 Регистрация

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 
семейна пчеларска ферма
инж. Стефан Стефанов 
гр. Лозница
Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 
реализация  на  
пчелари 
инж. Стефан Стефанов  

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
 експерт по кредитиране

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
експерти 
Разград 

Кафе - пауза
Придвижване до предприятие за преработка
продукти -
Кубадински“

Демонстрация 
пчеларска ферма 

 
А ФЕРМА        
ГР. ЛОЗНИЦА        

П
ФОРМАЦИОН

преработка, реклама и успешна 
и пчелни

четвъртък
гр. Лозница

  
Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

и  Пчеларск

ия на участ

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 
семейна пчеларска ферма

Стефан Стефанов 
гр. Лозница 
Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 
реализация  на  пчелен мед и 

Стефан Стефанов  

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

 от Териториалния областен офис

пауза 
Придвижване до предприятие за преработка

- пчеларска ферма
Кубадински“ № 22 

Демонстрация  на линия за 
челарска ферма „Амброзия

А ФЕРМА          
ГР. ЛОЗНИЦА                        

ПРОГРАМ
ОННА СРЕЩ

 
НА ТЕМА

 
 

реклама и успешна 
и пчелни продукти

четвъртък) 
Лозница, обл. Разград, 

служба за съвети в земеделието (Териториален 
Пчеларска ферма

частниците и откриване

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 
семейна пчеларска ферма 

Стефан Стефанов - управител

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

пчелен мед и пчелни продукти

Стефан Стефанов   

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

Териториалния областен офис

Придвижване до предприятие за преработка
пчеларска ферма 

линия за преработка
Амброзия” - 

     НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА ЗА 
         СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

МА 
ЩА-СЕМИ

МА:  

реклама и успешна  реализация 
продукти” 

обл. Разград, ул. „Дружба“ № 21

служба за съвети в земеделието (Териториален 
ферма „Амброзия

и откриване  
Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

управител на пчеларска ферма

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

пчелни продукти

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

Териториалния областен офис

Придвижване до предприятие за преработка
 „Амброзия

преработка на пчелен мед и пчелни продукти
 гр. Лозница

НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

реализация 

ул. „Дружба“ № 21

служба за съвети в земеделието (Териториален 
Амброзия”  - гр.

 
Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

на пчеларска ферма

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

пчелни продукти - договорена с участието на 

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

Териториалния областен офис 

Придвижване до предприятие за преработка на пчелен мед и пчелни 
Амброзия” - гр. 

на пчелен мед и пчелни продукти
гр. Лозница 

НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА ЗА 
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

реализация  на пчелен мед 

ул. „Дружба“ № 21, 

служба за съвети в земеделието (Териториален 
гр. Лозница

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

на пчеларска ферма „Амброзия“ 

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

говорена с участието на 

Възможности за кредитиране на земеделските стопани 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Дискусия

 на НССЗ

на пчелен мед и пчелни 
 Лозница, ул.

на пчелен мед и пчелни продукти

НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА ЗА                
 

С ДЕМОНСТРАЦИЯ   

на пчелен мед 

, Народно 

служба за съвети в земеделието (Териториален 
Лозница 

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

Амброзия“  

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

говорена с участието на 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
2020 г. Дискусия

ССЗ в гр.                    

на пчелен мед и пчелни 
Лозница, ул. “Пенчо 

на пчелен мед и пчелни продукти  -

 

на пчелен мед 

Народно 

служба за съвети в земеделието (Териториален 

Изисквания и организационни възможности за създаване на професионална 

 - 

Основни изисквания и целесъобразност от създаване на затворен цикъл на 
планиране, организиране на производство, преработка, реклама и 

говорена с участието на 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от 
2020 г. Дискусия 

в гр.                    

на пчелен мед и пчелни 
“Пенчо 

-  

в гр.                    


