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1 387555 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ 29/111/00102 Агроекологични плащания 25.08.2010 инф.дейност 18 гр.Сливен, ул."Великокняжевска" 13 45 дни

с.Драгоданово, п.к.8888, 

обл.Сливен,общ.Сливен, 

пл."Демокрация"№1; 

04512/2026, 04512/2271, 

0889667698, 0896788976, 

0878507832 Павлина 

Георгиева

2 387394 Агенция за регионално и икономическо развитие 29/111/00058 Биологично земеделие и устойчиво развитие 25.08.2010 инф.дейност 6

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА- ВРАЦА, 

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24 20 дни

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24, ет.3 

,АРИР;092/665509 Несрин 

Донева

3 387055 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти 29/111/00012 Добри земеделски практики 25.08.2010 инф.дейност 18

гр.Бургас,НУМСИ,ул.Кавала-

7

Гр.Горна Оряховица 

,пл,Г.Измирлиев 2 10 дни 

гр.Бургас,ул.Съединение 

7:тел 056/82-39-69

4 387394 Агенция за регионално и икономическо развитие 29/111/00058
Законово регламентиране и регулиране при 
кандидатстване по мерките на ПРСР 25.08.2010 инф.дейност 6

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА- ВРАЦА, 

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24 20 дни

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24, ет.3 

,АРИР;092/665509 Несрин 

Донева

5 183206 ПАГ " Н. Й. Вапцаров " 29/111/00027 Земеделие-традиции и иновации 25.08.2010 курс 150

гр.Бяла

 Слатина 30дни

обл.Враца,

гр.Бяла Слатина,

п.к.3200,

ул."П.Волов"№2 тел. 0915/

82568

6 387515 СИВАНИ ООД 29/111/00097

Икономически и правни основи за специалността 
"Зеленчукопроизводство" - счетоводство, управление и 
маркетинг 25.08.2010 курс 150 Център за професионално обучение в гр. Ихтиман,60 дни 

гр. Ихтиман,ул. Георги 

Раковски 24, 

тел.0724/82439, 0885868924

7 387515 СИВАНИ ООД 29/111/00097
Икономически и правни основи на специалността 
"Говедовъдство" - счетоводство, управление и маркетинг 25.08.2010 курс 150 Център за професионално обучение в гр. Ихтиман,60 дни 

гр. Ихтиман,ул. Георги 

Раковски 24, 

тел.0724/82439, 0885868924

8 387515 СИВАНИ ООД 29/111/00097

Икономически и правни основи на специалността 
"Трайни насаждения" - счетоводство, управление и 
маркетинг 25.08.2010 курс 150 Център за професионално обучение в гр. Ихтиман,60 дни 

гр. Ихтиман,ул. Георги 

Раковски 24, 

тел.0724/82439, 0885868924

9 387555 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ 29/111/00101 Иновации в областта на животновъдството 25.08.2010 курс 150

теория- гр.Сливен; практика- 

с. Драгоданово и 

с.Панаретовци, общ.Сливен 30 дни

с.Драгоданово, п.к.8888, 

обл.Сливен,общ.Сливен, 

ул."Велко Петрунов"№1; 

04512/2026 Павлина 

Георгиева

10 387555 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ 29/111/00101 Иновации в областта на растениевъдството 25.08.2010 курс 150

теория- гр.Сливен; практика- 

с. Драгоданово и 

с.Панаретовци, общ.Сливен 30 дни

с.Драгоданово, п.к.8888, 

обл.Сливен,общ.Сливен, 

ул."Велко Петрунов"№1; 

04512/2026 Павлина 

Георгиева

11 387555 ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ 29/111/00101
Иновации в областта на растениевъдството и 
животновъдството 25.08.2010 курс 150

теория- гр.Сливен; практика- 

с. Драгоданово и 

с.Панаретовци, общ.Сливен 30 дни

с.Драгоданово, п.к.8888, 

обл.Сливен,общ.Сливен, 

ул."Велко Петрунов"№1; 

04512/2026 Павлина 

Георгиева

12 386774 "ЛБ ЛАКТ" ООД 29/111/00005 Качество на млякото в млекодобивните стопанства 25.08.2010 курс 150

Аграрен университет - 

Пловдив

ЦПУ ЛБ Лакт - Пловдив 20 дни

Пловдив 4003, бул.Васил 

Априлов 154, ет.2 

тел.032/958713 032/900221

13 387055 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти 29/111/00012 Маркетинг в земеделието 25.08.2010 инф.дейност 18

гр.Бургас,НУМСИ,ул.Кавала-

7

Гр.Горна Оряховица 

,пл,Г.Измирлиев 2 10 дни

гр.Бургас,ул.Съединение 

7:тел 056/82-39-69

14 387337 Консорциум "Браян" 29/111/00047 Мениджмънт на аграрна фирма 25.08.2010 курс 150 Стара Загора 40 дни

;Стара Загора, Св. Княз 

Борис 93, ет.10 

тел.042/604534

15 387337 Консорциум "Браян" 29/111/00047 Меноджмънт на аграрна фирма 25.08.2010 курс 150 Стара Загора 40 дни

;Стара Загора, Св. Княз 

Борис 93, ет.10 

тел.042/604534
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16 387294 "Евро проджект консулт" 29/111/00033 Нови технологии и техники в Животновъдството 25.08.2010 курс 30

теоретично:гр.Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе1, 

ет.3, зала2; 

практическо:гр.Раковски, 

общ.Раковски, обл.Пловдив 30 дни

Център за професионално 

обучение "Евро проджект 

консулт" гр.Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе 1

тел.032/275143

17 387294 "Евро проджект консулт" 29/111/00033 Нови технологии и техники в Лесовъдството 25.08.2010 курс 30

теоретично:Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе1, 

ет.3, зала2; практическо: 

Землището на 

с.Калековец,общ.Марица,обл

.Пловдив 30 дни 

Център за професионално 

обучение "Евро проджект 

консулт" гр.Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе 1

тел.032/275143

18 387294 "Евро проджект консулт" 29/111/00033 Нови технологии и техники в Растениевъдството 25.08.2010 курс 30

теоретично:Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе1, 

ет.3, зала2; 

практическо:1.Землището на 

с.Калековец,общ.Марица,обл

.Пловдив; 2.с.Ново село, 

общ.Стамболийски, 

обл.Пловдив 30 дни 

Център за професионално 

обучение "Евро проджект 

консулт" гр.Пловдив, 

ул.Асеновградско шосе 1

тел.032/275143

19 387461 Певик Ваян - Виктория Георгиева 29/111/00089 Основи на животновъдството 25.08.2010 курс 150

теория-гр.Разград, ул. 

"Св.Климент"№102;гр.Разгра

д- ПГСС "Анг.Кънчев"; 

практика- гр.Разград- ПГСС 

"Анг.Кънчев" 30 дни

гр.Разград, ул. 

"Св.Климент"№102; 084/ 660 

876; 0888 303 712

20 387461 Певик Ваян - Виктория Георгиева 29/111/00089 Основи на растениевъдството 25.08.2010 курс 150

теория-гр.Разград, ул. 

"Св.Климент"№102;гр.Разгра

д- ПГСС "Анг.Кънчев"; 

практика- гр.Разград- ПГСС 

"Анг.Кънчев" 30 дни

гр.Разград, ул. 

"Св.Климент"№102; 084/ 660 

876; 0888 303 712

21 387414 СНЦ "Бизнес Център Харманли" 29/111/00064
Придобиване на професионални умения по 
специалност"Лозаровинарство" 25.08.2010 курс 150 Харманли 60 дни 

Харманли,обл. Хасково, ул. 

Петко Каравелов № 4

тел.0373/88626

22 387414 СНЦ "Бизнес Център Харманли" 29/111/00064
Придобиване на професионални умения по 
специалност"Лозаровинарство" 25.08.2010 курс 150 Харманли 60 дни 

Харманли,обл. Хасково, ул. 

Петко Каравелов № 4

тел.0373/88626

23 387414 СНЦ "Бизнес Център Харманли" 29/111/00064
Придобиване на професионални умения по 
специалност"Растениевъдство" 25.08.2010 курс 150 Харманли 60 дни 

Харманли,обл. Хасково, ул. 

Петко Каравелов № 4

тел.0373/88626

24 387414 СНЦ "Бизнес Център Харманли" 29/111/00064
Придобиване на професионални умения по 
специалност"Растениевъдство" 25.08.2010 курс 150 Харманли 60 дни 

Харманли,обл. Хасково, ул. 

Петко Каравелов № 4

тел.0373/88626

25 387414 СНЦ "Бизнес Център Харманли" 29/111/00064
Придобиване на професионални умения по 
специалност"Трайни насаждения" 25.08.2010 курс 150 Харманли 60 дни 

Харманли,обл. Хасково, ул. 

Петко Каравелов № 4

тел.0373/88626

26 183206 ПАГ " Н. Й. Вапцаров " 29/111/00027
Приложение на ИКТ за повишаване на ефективността в 
животновъдното стопанство 25.08.2010 курс 150

гр.Бяла

 Слатина 30дни

обл.Враца,

гр.Бяла Слатина,

п.к.3200,

ул."П.Волов"№2 тел. 0915/

82568

27 183206 ПАГ " Н. Й. Вапцаров " 29/111/00027 Приложение на ИКТ за рентабилно полевъдство 25.08.2010 курс 150

гр.Бяла

 Слатина 30дни

обл.Враца,

гр.Бяла Слатина,

п.к.3200,

ул."П.Волов"№2 тел. 0915/

82568

28 183206 ПАГ " Н. Й. Вапцаров " 29/111/00027 Производство на качествено мляко 25.08.2010 курс 150

гр.Бяла

 Слатина 30дни

обл.Враца,

гр.Бяла Слатина,

п.к.3200,

ул."П.Волов"№2 тел. 0915/

82568

29 183286 СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-П.ТРЪМБЕШ" 29/111/00053

Професионално обучение по биоземеделие, 
професия"Фермер",
специалност"Земеделец", код6210601 25.08.2010 курс 150 Полски Тръмбеш 30 дни 

гр. Полски Тръмбеш, п.к. 

5180, ул. "Търговска" 76
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30 387394 Агенция за регионално и икономическо развитие 29/111/00058
Същност, особености и функции на маркетинга за 
управление на земеделските стопанства 25.08.2010 инф.дейност 6

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА 

ПАЛАТА- ВРАЦА, 

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24 20 дни

гр.Враца,ул."Христо 

Ботев"№24, ет.3 

,АРИР;092/665509 Несрин 

Донева

31 387055 Сдружение - Център за европейски технологии и проекти 29/111/00012 Управление на земеделското стопанство 25.08.2010 инф.дейност 18

гр.Бургас,НУМСИ,ул.Кавала-

7

Гр.Горна Оряховица 

,пл,Г.Измирлиев 2 10 дни 

гр.Бургас,ул.Съединение 

7:тел 056/82-39-69

32 180437 ИТТИ-Марково 29/111/00041
Управление на земеделското стопанство в конкурентна 
бизнес среда 25.08.2010 инф.дейност 18 Исперих, Айтос, Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Смолян45 дни 

село Марково, община 

Родопи, област Пловдив, 

тел. 032-672-364
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