
Вход свободен!

РУ
      

 
 

ЗА СЪВМЕС
 

„РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 

Дата: 29 

Място на провеждане
колеж), хотел
 
Организатори
областен офис /ТОО/ 
 
Вход свободен!
 
10.00 – 10

 

10.15 – 11

 

Лек

 

11.45 – 1
 

12.00 – 13

Лек

 
13.30 – 13.40 

Лектор: 
 

13.40 – 14

  Лек

 

      
УСЕНСКИ УН

           „АНГЕЛ

СЪВМЕСТНА

ЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 октомври

Място на провеждане
хотел “Виена“

Организатори: Н
областен офис /ТОО/ 

Вход свободен! 

0.15 

1.45 

Лектор:  доц.
К

12.00  Кафе

3.30 Внедряване на иновативни 
пчелни продукти
идеи

Лектор:  доц.
 

13.40  В
Лектор:  експерт по 

4.00   Възможности за подпомагане
мерките от 
2014 

Лектор:   Е
Силистра

      
КИ УНИВЕРС

ЕЛ КЪНЧЕ

НА ИНФОРМ

ЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ

октомври 2019 г. (

Място на провеждане: гр. 
“Виена“ - заседателната зала

Национална с
областен офис /ТОО/ - Силистра

 Регистрац

 Перспективи и предизвикателства при 
продукти.
продукти
доц. д-р 
Кънчев” 
Кафе-пауза

Внедряване на иновативни 
пчелни продукти
идеи 
доц. д-р Любомир Любенов 
 Кънчев” 

Възможности
експерт по 

Възможности за подпомагане
мерките от 
2014 - 2020 г.
Експерти
Силистра

                                                    
РСИТЕТ 

ЕВ” 

ПР
ФОРМАЦИОН

ЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ

(вторник)

гр. Силистра
заседателната зала

ационална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Силистра) и Русенски университет 

ция на участ

Перспективи и предизвикателства при 
продукти. Международни и национални пазари

родукти - тенденции и иновации
 Любомир Любенов
 
ауза  

Внедряване на иновативни 
пчелни продукти 

р Любомир Любенов 
 

ъзможности за кредити
експерт по кредитиране

Възможности за подпомагане
мерките от Програмата за развитие на селските райони 

2020 г. Дискусия
и от Териториалния областен офис

Силистра  

                                                    
 

 

РОГРАМ
ОННА СРЕЩ

НА ТЕМА
 

ЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ 
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ

 
) 

 
Силистра , ул. „Черно море“ 1А 

заседателната зала  

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет 

частниците

Перспективи и предизвикателства при 
ждународни и национални пазари

тенденции и иновации
Любомир Любенов

Внедряване на иновативни 
 – демонстраци

р Любомир Любенов 

за кредитиране на земеделските 
кредитиране 

Възможности за подпомагане
Програмата за развитие на селските райони 

Дискусия 
Териториалния областен офис

                                                     
 НАЦИОН

      СЪВЕТИ

МА 
ЩА - СЕМИ

МА:  

ЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ

„Черно море“ 1А 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет 

ите и откриване

Перспективи и предизвикателства при 
ждународни и национални пазари

тенденции и иновации 
Любомир Любенов – Русенски университет 

Внедряване на иновативни подходи. Онлайн продажби на 
демонстрация на добри практики и нови 

р Любомир Любенов – Русенски университет „Ангел 

ране на земеделските 

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

Териториалния областен офис

       
ЦИОНАЛНА

ЪВЕТИ В ЗЕМ

ИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 
ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ ” 

„Черно море“ 1А (срещу 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
Русенски университет „Ангел К

и откриване 

Перспективи и предизвикателства при реализацията на пчелни 
ждународни и национални пазари

Русенски университет 

подходи. Онлайн продажби на 
я на добри практики и нови 

Русенски университет „Ангел 

ране на земеделските 

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис

 
ЛНА СЛУЖБА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 

срещу Земеделския 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
Ангел Кънчев”

реализацията на пчелни 
ждународни и национални пазари на пчелни 

Русенски университет 

подходи. Онлайн продажби на 
я на добри практики и нови 

Русенски университет „Ангел 

ране на земеделските стопани

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис на НССЗ

ЛУЖБА ЗА 
ЕЛИЕТО 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 

Земеделския 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
ънчев” 

реализацията на пчелни 
на пчелни 

Русенски университет „Ангел 

подходи. Онлайн продажби на 
я на добри практики и нови 

Русенски университет „Ангел 

стопани 

на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 

ССЗ в гр. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 

Земеделския 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 

реализацията на пчелни 
на пчелни 

нгел 

подходи. Онлайн продажби на 
я на добри практики и нови 

Русенски университет „Ангел 

по 
ПРСР 

гр. 


