СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И
МЕРОПРИЯТИЯ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО С НАУЧНИ
ИНСТИТУТИ, НАУЧНО- ПРИЛОЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЕКСПЕРТИ, С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ ТРАНСФЕРА НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В
ПРАКТИКАТА ПРЕЗ 2014 Г.
№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

1

Технологии при отглеждане на пчелните
семейства

гр. Бургас

11.2.2014

Тракийски университет - Ст. Загора

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

2

Болести по пчелите и пчелното пило

гр. Бургас

13.2.2014

Тракийски университет - Ст. Загора

3

Резитба за формиране на плододаващи овощни
дръвчета

с. Малко
Враново, обл.
Русе

26.2.2014

Институт по земеделие - Кюстендил (ССА)

4

Принципи, цели и методи на биологичното
растениевъдство. Биологичното
картофопроизводство и производство на трайни
насаждения.

гр. Смолян

месец февруари

Опитната станция по животновъдство и
земеделие – Смолян (ССА)

5

Приложения на добри практики в пчеларството

гр. Ямбол

месец февруари

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

6

Практически насоки при воденето на дневник
за растителна защита

гр. Монтана

месец февруари

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Монтана

7

Отглеждане на домати, краставици и пипер

гр. Плевен

12.03.2014 г.

Аграрен университет - Пловдив/Институт по
зеленчукови култури "Марица" - Пловдив (ССА)

1

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори
Тракийски университет - Ст.
Загора/Лесотехнически университет - София

8

Заразни болести по пчелите

гр. Плевен

28.03.2014 г.

9

Болести при пчелите

Благоевград

месец март

10

Интегрирано производство на плодове и
зеленчуци

гр. Бургас

месец март

11

Технологични аспекти на
зеленчукопроизводството в Бургаска област

гр. Бургас

месец март

Тракийски университет - Ст. Загора
Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Бургас
Аграрен университет - Пловдив
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт София (към БАБХ)

12

Идентификация на заболяванията и
здравеопазване на пчелите

гр. Велико
Търново

месец март

13

Видове резитби и формировка на лозови
насаждения

гр. Видин

месец март

Опитна станция по земеделие - Видин (ССА)

14

Подобряване на управленските и
производствени процеси в земеделието чрез
трансфер на иновации

гр. Добрич

месец март

Русенски университет „Ангел Кънчев”

гр. Добрич

месец март

Тракийски университет - Ст. Загора

15

16

Технология на отглеждане на червен
калифорнийски червей
Разрешени и забранени препарати за
растителна защита в България. Фитосанитарни
проблеми

гр. Ловеч

месец март

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Ловеч
2

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

17

Основни растително защитни грижи при
отглеждане на зеленчукови култури

гр. Монтана

месец март

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Монтана

18

Счетоводство на земеделската ферма

гр. Пазарджик

месец март

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

19

Иновации и приложение на добри практики в
пчеларството

гр. Перник

месец март

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

гр. Перник

месец март

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

гр. Исперих,
обл. Разград

месец март

Опитна станция по земеделие Хан Крум ДП
(ССА)

гр. Русе

месец март

Лесотехнически университет - София

гр. Силистра

месец март

Тракийски университет - Ст. Загора

20

Данъчни задължения и осигуряване на
земеделските производители. Управление на
риска в малките стопанства

21

Основни технологии в тютюнопроизводството
за Североизточна България

22

Устойчиво управление на хранителния режим
и специфика на торене на зелнчукови култури

23

Добри практики в пчеларството

24

Актуални проблеми на пчелната патология.
Превенция и контрол на пчелните заболявания

гр. Сливен

месец март

Тракийски университет - Ст. Загора/Аграрен
университет - Пловдив

25

Въвеждане на добри земеделски практики в
животновъдството. Хигиена и хуманно
отношение към животните.

гр. Смолян

месец март

Опитната станция по животновъдство и
земеделие – Смолян (ССА)

3

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

26

Условия за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние и нейната
роля за опазване на биоразнообразието.
Разработване и прилагане на Програма за
опазване и поддържане на пасищата

гр. Смолян

месец март

Опитната станция по животновъдство и
земеделие – Смолян (ССА)

гр. Костенец,
обл. София

месец март

Институт по земеделие - Кюстендил (ССА)

гр. Копривщица,
обл. София

месец март

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

27

Технологични решения при създаване и
отглеждане на ягоди и малини

28

Технологии при отглеждането на овце в
планинските и полупланинските райони

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

29

Проблеми при полските култури през пролетта

гр. Чирпан, обл.
Ст. Загора

месец март

Институт по полски култури - Чирпан (ССА)

30

Въвеждане на сеитбообръщения в
растениевъдни стопанства

гр. Ямбол

месец март

Аграрен университет - Пловдив

гр. Габрово

март – април

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

31

Управление на малки земеделски стопанства.
Социално осигуряване и данъчни задължения на
земеделските производители

32

Торене при зеленчуковите култури

гр. Кюстендил

март - април

Лесотехнически университет (ЛТУ) - София

33

Отглеждане на трайни насаждения по
биологичен начин

гр. Сливен

март - април

Институт по земеделие - Кюстендил (ССА)

4

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

34

Технология за създаване и отглеждани на
черупкови насаждения

гр. Кюстендил

март - април

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски"

35

Перспективи пред млечното и месодайно
говедовьдство

гр. Тьрговище

март - април

Тракийски университет - Ст. Загора

36

Иновации и иновативни технологии в областта
на зеленчукопроизводството

гр. Тьрговище

март - април

Лесотехнически университет - София

37

Отглеждане на червен калифорнийски червей

гр. Плевен

04.04.2014 г.

Тракийски университет - Ст.
Загора/Лесотехнически университет София/Аграрен университет - Пловдив

38

Растителнозащитни мероприятия при
отглеждане на дини и пъпеши

гр. Плевен

09.04.2014 г.

Аграрен университет - Пловдив/Институт по
зеленчукови култури "Марица" - Пловдив (ССА)

39

Вредители и неприятели в отглеждането на
култури в оранжерии

гр. Сандански,
обл. Благоевград

месец април

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Благоевград

40

Болести, неприятели и технологии при трайни
насаждения

гр. Варна

месец април

Институт по овощарство - Пловдив (ССА)

41

Растително защитни мероприятия в лозови
насаждения

гр. Видин

месец април

Опитна станция по земеделие - Видин (ССА)

42

Технологични изисквания при отглеждане на
телета за месо

гр. Видин

месец април

Опитна станция по земеделие - Видин (ССА)

5

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт София (към БАБХ)

43

Болести по пчелните семейства

гр. Враца

месец април

44

Трайни насаждения – чеупкови (орехи,
лешници) - технология на отглеждане

гр. Враца

месец април

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски"

45

Начини за размножаване на пчелните
семейства и способи за повишаване на тяхната
продуктивност

гр. Кърджали

месец април

Институт по животновъдни науки – Костинброд
(ССА)

46

Добри земеделски практики при картофите

гр. Кюстендил

месец април

Опитна станция по картофите – Самоков (ССА)

гр. Монтана

месец април

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

47

Планиране и анализ на дейностите в
стопанството по метода Брутен марж

48

Отглеждане на гъби

гр. Пазарджик

месец април

Лесотехнически университет - София

49

Основни технологични моменти за отглеждане
на зеленчукови култури

гр. Пазарджик

месец април

Лесотехнически университет - София

50

Орехоплодни култури

гр. Пловдив
(сгр. Институт
по овощарство Пловдив)

месец април

Институт по овощарство - Пловдив (ССА)

51

Биологично животновъдство. Принципи при
хранене и отглеждане.

гр. Смолян

месец април

Опитната станция по животновъдство и
земеделие – Смолян (ССА)
6

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

52

Технологични решения при създаване и
отглеждане на трайни насаждения

гр. Ботевград,
обл. София

месец април

Аграрен университет - Пловдив

53

Технологии в млечното говедовъдство

гр. Ихтиман,
обл. София

месец април

Земеделски институт - Ст. Загора (ССА)

54

Пчеларство - икономически важни болести,
профилактика и лечение

гр. Хасково

месец април

Тракийски университет - Ст. Загора

55

Биологично производство на десертно грозде

гр. Ямбол

месец април

Аграрен университет - Пловдив

56

Технико-технологични решения на сгради за
млечни говедовъдни и овцевъдни ферми.
Възможности за финансиране на животновъдния
сектор по схемите за подпомагане в рамките на
ОСП 2014 - 2020

гр. Велико
Търново

април – май

Тракийски университет - Ст. Загора/Земеделски
институт - Ст. Загора (ССА)

57

Развъждане, селекция и производство на майки
в пчеларството

гр. Кюстендил

април - май

Институт по животновъдни науки – Костинброд,
ССА

58

Породи овце. Традиции при селекцията и
перспективи при подбора им в Североизточна
Бьлгария

гр. Тьрговище

април - май

Тракийски университет - Ст. Загора

59

Вредители при отглеждането на картофи. Нови
гр. Якоруда,
сортове картофи
обл. Благоевград

месец май

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Благоевград

7

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

60

Иновации в пчеларството

гр. Видин

месец май

Институт по животнвовъдни науки - Костинброд
(ССА)

61

Зеленчукопроизводство – технологии,
иновации

гр. Враца

месец май

Лесотехнически университет - София

гр. Враца

месец май

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

62

Гаранционни фондове и кредити за
подпомагане, модернизиране и разширяване на
земеделските стопанства

63

Добри пчеларски практики

гр. Монтана

месец май

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

64

Съвременни екологосъобразни технологии на
отглеждане в преживното животновъдство

гр. Пазарджик

месец май

Земеделски институт - Стара Загора (ССА)

гр. Плевен

месец май

Институт по аграрна икономика - София (ССА)
Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Пловдив

65

Предизвикателства при създаване на
организации на производители. Гаранционни
фондове. Кредитиране

66

Водене на дневници за прилагане ПРЗ и
становище по ЗЗР

гр. Пловдив

месец май

67

Насоки в извеждане на РЗ мероприятия при
оранжерийни зеленечуци

гр. Пловдив/гр.
Съединение

месец май

Институт по зеленчукови култури “Марица“Пловдив (ССА)

68

Добри практики при отглеждане на дребни
преживни животни

гр. Каолиново,
обл. Шумен

месец май

Земеделски институт - Ст. Загора (ССА)
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№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

69

Възможности за финансиране на биологично
производство по новата ПРСР

гр. Стара Загора

месец май

Тракийски университет - Ст. Загора

70

Биоземеделие - възможности за развитие в
региона

гр. Ивайловград,
обл. Хасково

месец май

Аграрен университет - Пловдив

71

Технология за поддържане на силни пчелни
семейства и грижи за пролетното развитие на
пчелните семейства

гр. Ямбол

месец май

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

гр. Ловеч

май - юни

Експерт в областта на растителната защита

гр. Сливен

май - юни

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

72

73

Високи добиви и качествено зърно при
полските култури
Управление на риска при изпълнение на
бизнес план на одобрени бенефициенти по мярка
141 от ПРСР

74

Маркетинг на селскостопанска продукция.
Канали за реализация

гр. Варна

месец юни

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

75

Категоризация на стопанствата, срокове,
нормативни актове и разпоредби

гр. Ловеч

месец юни

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Ловеч

76

Отглеждане на десертни сортове лозя

гр. Пловдив/с.
Брестовица, обл.
Пловдив

месец юни

Аграрен университет - Пловдив

гр. Стара Загора

месец юни

Земеделски институт - Ст. Загора (ССА)

77

Възможности за изграждане на малки
птицевъдни ферми за биологично производство
на яйца и месо

9

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

78

„Семинар за производителите на праскови” в
рамките на Празника на прасковата

гр. Сливен

месец юли

Институт по овощарство - Пловдив (ССА)

79

Технологични особености при създаване и
отглеждане на трайни насаждения

гр. Сливен

месец юли

Институт по планинско животновъдство и
земеделие - Троян (ССА)

80

Лятна резитба при овощните култури

гр. Кюстендил
(сгр. на
Институт по
земеделиеКюстендил)

юли - август

Институт по земеделие – гр. Кюстендил (ССА)

81

Сьвременни технологии за отглеждане на
зьрнено-житната култура лимец

гр. Тьрговище

август септември

Технически университет - Варна

82

Болести при лозята

83

Нормативна база и изисквания към
животновъдните стопанства

гр. Варна

месец септември

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - гр. Варна

84

Технологични изисквания при създаване и
отглеждане на овощни видове

гр. Дряново

месец септември

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски"

85

Оранжерийно производство на зеленчуци,
нови технологични решения и ПРЗ

гр. Любимец,
обл. Хасково

месец септември

Аграрен университет - Пловдив

гр. Сандански,
месец септември
обл. Благоевград

Изпълнителна агенция по лозата и виното
(ИАЛВ) – ТЗ гр. Благоевград

10

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

86

Отглеждане на овце месодайни породи.
Технологични решения в малките ферми

гр. Сливен

септември октомври

Тракийски университет - Стара Загора

87

Съвременни технологии за отглеждане на
животни и управление на торовите маси.
Възможности за намаляване на газовите емисии –
биогаз

гр. Варна

месец октомври

Земеделски институт - Ст. Загора (ССА)

88

Зимуване на пчелните семйства и резервни
пчелни майки

гр. Велико
Търново

месец октомври

Институт по животнвовъдни науки - Костинброд
(ССА)

89

Растително защитни мероприятия при овощни
насаждения

гр. Добрич

месец октомври

Институт по овощарство - Пловдив (ССА)

90

Видове резитби при овощни насаждения

гр. Добрич

месец октомври

Институт по овощарство - Пловдив (ССА)

91

Устойчиво управление на вредителите

гр. Кърджали

месец октомври

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - Кърджали

92

Технология за отглеждане на пипер

с. Кирково, обл.
Кърджали

месец октомври

Институт по зеленчукови култури „Марица” Пловдив (ССА)

гр. Ловеч

месец октомври

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

гр. Перник

месец октомври

Институт по животновъдни науки - Костинброд
(ССА)

93

94

Управление на земеделското стопанство.
Социално осигуряване и данъчни задължения на
земеделските производители.
Зимуване на пчелните семейства и пчелни
майки

11

№

95

96

97

Тема

Грижи през вегетацията при трайни
насаждения

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

гр. Разград

месец октомври

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски"

месец октомври

Земеделски институт - Стара Загора (ССА)

месец октомври

Земеделски институт - Ст. Загора (ССА)

Модерни технологии при отглеждане на говеда
и овце. Управление на торовите маси.
гр. Русе
Възможности за смекчаване на екологичния
отпечатък от газовите емисии.
Модерни технологии за управление на
торовите маси. Възможности за смекчаване на
гр. Стара Загора
екологичния отпечатък от газовите емисии в
животновъдните ферми (биогаз)

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори

98

Технологични решения за животновъдни
сгради с малък капацитет

с. Стамболово,
обл. Хасково

месец октомври

Тракийски университет - Ст. Загора

99

Устойчиво управление на мери и пасища

гр. Дулово, обл.
Силистра

месец октомври

Институт по фуражните култури - Плевен (ССА)

100

Изчисляване на брутен марж и управление на
риска в малите земеделски стопанства

гр. Шумен

месец октомври

Институт по аграрна икономика - София (ССА)

101

Съвременни техники и нови технологии в
пчеларството

гр. Габрово

месец ноември

Институт по животновъдни науки - Костинброд/
Тракийски университет - Ст. Загора

102

Фитосанитарни стандарти в растениевъдството

с. Кирково, обл.
Кърджали

месец ноември

103

Изисквания към производството на земеделска
продукция за стопанства в Натура 2000.
Биологично земеделие

гр. Трън, обл.
Перник

месец ноември

Областна дирекция по безопасност на храните
към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) - Кърджали
Аграрен университет - Пловдив
12

№

Тема

Индикативно
място на
провеждане

Дата / месец на
провеждане

104

Технологични изисквания при създаване и
отглеждане на черупкови овощни видове

гр. Русе

месец ноември

Организации, от които се предвижда да се
поканят за участие лектори и/или експерти,
които ще бъдат поканени за лектори
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски"

13

