
 

П О К А Н А   
 

ЗА ИНФОРМАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 
 

НА ТЕМА: 

 

„ПОДХОДЯЩИ ТЕХНИКИ ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ НА 

ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

КОШЕРИ И КЪСНО ЛЯТНО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА“  
 

Дата: 21 юли 2021 г. (сряда) 

Място на провеждане: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 33, хотел „Черно море“ - 

зала Одесос   

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - Варна ) и Институт по животновъдни науки – Костинброд 

По време на семинара: участниците ще се запознаят с поредицата от късни летни 

грижи за пчелните семейства; подпомагане на нарастването им; особености на 

храненето и запасяването им с мед, особености на късното производство на майки 

и борбата със значимите болести по пчелите. Втората част на семинара ще обхване 

същинското зазимяване на нормални по сила и слаби пчелни семейства. Също 

така ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на младите 

фермери и малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Начален час на семинара: 10:00 ч. 

Краен час: 14:30 ч. 

По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки приложими 

за такъв тип мероприятия.  

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Юри  

Зарев  (координатор на ТОО - Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939 е-mail: 

varna.m@naas.government.bg   

Очакваме Ви! 
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 10.00 – 10.15     Регистрация на участниците и откриване на семинара 
 

10.45 – 12.15 Съвременни възможности за късно лятно третиране с/у 

вароатоза; особености на късно лятно производство на 

пчeлни майки и подмяната им. Правила за пълноценно 

подхранване, дохранване с протеинови храни и запасяване 

през август  

 Лектор: доц. д-р Пламен Христов, Институт по 

животновъдни науки - Костинброд 

   

12.15 – 12.30   Кафе - пауза 

  

12.30 – 14.00 Възможности и правила за късно подхранване; 

концентриране на медовите запаси; засилване защитните 

сили на пчелния организъм. Зазимяване на нормални, 

слаби и свръх слаби семейства  

 Лектор: доц. д-р Пламен Христов, Институт по 

животновъдни науки - Костинброд 

 

14.00 – 14.30 Подпомагане на младите фермери и малките стопанства 

през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2014 - 2020 г. 

Лектори: Експерти от Териториален областен офис на 

НССЗ в гр. Варна 

 

       


