
 

 
 

Република България 
Министерство на земеделието, храните и горите 

 
Национално изложение по животновъдство – Сливен 2018 

 
   

 
 

Република България 
Министерство на земеделието, храните и горите 

 

Международна научно-приложна конференция 
„Животновъдство-традиции, биологично разнообразие и споделен опит“ 

 

   Петък, 27.04.2018 г.   Място на провеждане: Национално изложение 

по животновъдство – Сливен   

 

   10:00 – 16:00 ч.   Дефилиране и оценяване на животните 

 
   Събота 28.04.2018 г.  Място на провеждане: Национално изложение 

по животновъдство – Сливен  
 

   11:00 –  11:30 ч.  Официално откриване на изложението: 

приветствия от  

                                               г-н Румен Порожанов - министър на 
земеделието, храните и горите; 

                                               г-н Андреа Росати - генерален секретар на 
Европейската федерация по 
животновъдни науки; 

                                               г-н Стефан Радев - кмет на гр. Сливен; 
г-жа Десислава Танева - председател на       
Комисията по земеделие и храни; 

 

   11:30 –  12:00 ч.   Пресконференция на  

                                              министъра на земеделието, храните и 
горите г-н Румен Порожанов 

 
   11:30 – 12:30 ч.  Фолклорна програма и демонстрация на 

Прабългарска школа „Багатур“ (конна езда) 
   12:30 – 15:00 ч.   Награждаване на отличените животни 

   

   15:00 – 16:00 ч.  Демонстрационна програма с участие на 
„Български киноложки клуб за Българско 

овчарско куче“ 
     
    19.00                                 Официална вечеря, хотел Национал Палас 
 
   Неделя 29.04.2018 г.       Място: Национално изложение по  

                                             животновъдство  
 

   10:00 – 12:00 ч.   Аукцион на разплодни животни 
 

   11:00 – 12:00 ч.  Демонстрации на манежа на Българско 
овчарско куче, Лудогорско гонче, Багатур 

 

   13:00 ч.    Закриване на изложението 

Петък, 27.04.2018 г.  Място на провеждане: хотел „Национал Палас“ - 

Сливен 

 

10:00 – 10:30 ч.  Регистрация на участниците 

 
10:30 – 10:40 ч.   Официално откриване на конференцията 
 
Зала 1 
 

10:45 – 12:15 ч.           Панел 1: Съвременни технологии при отглеждането  

                                   на  селскостопанските животни 
 

                        Модератор: проф. Васил Николов, ССА 

 
12:15 – 13:15 ч.  Обяд 

 

13:15 – 15:30 ч. Панел 2: Съхранение, опазване и усъвършенстване на 

генетичните ресурси  
 

                        Модератор: д-р Евгения Ачкаканова, ССА  

Зала 2 
 

10:45 – 12:15 ч. Панел 3: Преработка, производство и маркетинг на 
животински продукти 

 
                        Модератор: проф. Мая Игнатова, ССА 

 

13:15 – 15:30 ч.  Панел 4: Оценка и комуникация на риска при   
здравеопазване, хуманно отношение към животните и 

хранене на животните  
                         

                        Модератор:  проф. Георги Георгиев, ЦОРХВ   
 
15:30 – 16:00 ч.  Кафе пауза 

 
16:00 – 16:30 ч.   Заключителна част 

 
19:00 ч.    Вечеря, хотел Национал Палас 

 
           
Симултанен превод: руски, английски и френски език 

 
  



 


