
РУ
      „

 
 

 Дата: 22

 Място на провеждане:
 
Организатори: 
областен офис 
 
10.00 – 1
 

10.10 – 10.20
      Лектор:    

 
 

10.20 – 1

 

 Лек
 

 

11.45 – 1
 

 
 

12.00 – 1

 Лек
 

 

13.30 – 1

  Лек

 

УСЕНСКИ УН
„АНГЕЛ К

ЗА СЪВМЕС

„ДОБРИ 

2 ноември 

Място на провеждане:

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
областен офис – Разград 

10.10 

10.20 
Лектор:     

11.45 Биологични 
заболявания по пчелите

Лектор:  

12.00   

13.30 Практика и иновативни решения при
пчели

Лектор:  

14.00  Възможности за подпомагане
мерките от 
2014 

Лектор:  е
Разград

КИ УНИВЕРС
КЪНЧЕВ” 

СЪВМЕСТНА

„ДОБРИ ПРАКТИКИ В 

ноември 2019 г. (

Място на провеждане: гр. 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Разград ) и  

 Регистрац

 Възможности за кредитиране на земеделските стопани
 експерт по кредитиране

Биологични 
заболявания по пчелите

 д-р Ивайло Христаков 

 Пауза  

Практика и иновативни решения при
пчели  

 д-р Ивайло Христаков

Възможности за подпомагане
мерките от 
2014 - 2020 г.
експерти
Разград  

                                                                   
РСИТЕТ 

 

П
НА  ИНФОРМ

ПРАКТИКИ В 

(петък) 

гр. Разград, 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
) и  Русенски университет /РУ/ „Ангел 

ция на участ

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране

Биологични и конвенционални 
заболявания по пчелите

р Ивайло Христаков 

Практика и иновативни решения при

р Ивайло Христаков

Възможности за подпомагане
мерките от Програмата за развитие на селските райони 

2020 г. Дискусия
и от Териториалния областен офис
 

                                                                   
 

 

 
ПРОГРАМ

ФОРМАЦИОН
 

НА ТЕМА
 

ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЕСЕНТА
 
 

 
, хотел „Лес “ 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет /РУ/ „Ангел 

частниците

Възможности за кредитиране на земеделските стопани
експерт по кредитиране 

и конвенционални 
заболявания по пчелите.  Видове препарати за лечение

р Ивайло Христаков – Русенски университет 

Практика и иновативни решения при

р Ивайло Христаков – Русенски университет 

Възможности за подпомагане
Програмата за развитие на селските райони 

Дискусия 
Териториалния областен офис

                                                                   
 НАЦИОН

       СЪВЕТИ

МА 
ОННА  СРЕ

МА:  

ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЕСЕНТА

Лес “ – градски парк

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет /РУ/ „Ангел 

ите и откриване

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

и конвенционални методи за предпазване от 
идове препарати за лечение

Русенски университет 

Практика и иновативни решения при

Русенски университет 

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

Териториалния областен офис

                                                                    
ЦИОНАЛНА

ЪВЕТИ В ЗЕМ

ЕЩА- СЕМ

ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЕСЕНТА

градски парк

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет /РУ/ „Ангел 

и откриване  

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

методи за предпазване от 
идове препарати за лечение

Русенски университет 

Практика и иновативни решения при хранене на медоносни 

Русенски университет 

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис

ЛНА СЛУЖБА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО

МИНАР  

ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЕСЕНТА” 

градски парк 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет /РУ/ „Ангел Кънчев”

Възможности за кредитиране на земеделските стопани

методи за предпазване от 
идове препарати за лечение 

Русенски университет „А. Кънчев”

ранене на медоносни 

Русенски университет „А. Къ

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис на НССЗ

ЛУЖБА ЗА 
ЕЛИЕТО 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Кънчев”  

Възможности за кредитиране на земеделските стопани 

методи за предпазване от 
 
ънчев” 

ранене на медоносни 

ънчев”  

на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 

ССЗ в гр. 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

методи за предпазване от                                    

ранене на медоносни 

по 
ПРСР 

гр.                    

                                   

                   


