
 

 

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

 

Съюзът на птицевъдите в България има огромното удоволствие да ви покани на 

която ще се проведе от 12 до 14 Октомври 2022 г. в гр. 

Пловдив. 

Съюзът на птицевъдите в България организира и успешно провежда вече 8 

международни конференции и бизнес среща с изложба,, Птицевъдство “ - в Пловдив.  

 В изложбите и конференциите са участвали ежегодно по над 350 птицевъди, научни 

работници, дистрибутори на ваксини, лекарствени средства, технологично оборудване, 

хранителни добавки, производители на комбинирани фуражи и студенти от Тракийския 

университет в Стара Загора и Аграрния университет в Пловдив. 

Всяка година на изложбените щандове представяха своите продукти над 20 

изложители с новости в технологичното оборудване, с адитиви за фуражи, с ваксини, 

ветеринарни препарати и опаковки, съобразени с изискванията на законодателството на 

Европейския съюз.  

На конференциите ежегодно бяха изнасяни научни доклади и научни съобщения. Към 

сесиите имаше проявен значителен интерес от птицевъди и специалисти, даже от такива, 

които не са членове на Съюза.  

На 42-рата конференция се предвиждаме да да участват голям брой изложители и 

участници от България, Македония, Гърция, Испания, Косово, Албания, Сърбия, 

Хърватска, Румъния, Молдова, Черна Гора, Босна и Херцеговина и други.  

Водещи лектори ще предоставят актуална информация за новите технологии при 

отглеждането на птиците, генетиката, оптималното хранене, здравето на птиците, 

екологичните предизвикателства и възможностите за подпомагане. 

Както обикновено по време на Конференцията ще се проведе и бизнес изложение на 

водещи компании в сектора. 

По време на конференцията можете да очаквате атрактивна социална програма, 

дегустация на вина от България и Европа и отлична храна. 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Място на провеждане: 

 

Хотел Империал град Пловдив съчетава успешно архитектура, международна 

репутация, стратегическо местоположение с лесен достъп и голям капацитет за 

настаняване. 

Пловдив е по- стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Пловдив е 

пети най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в 

десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, 

Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон. 

Претърпял множество промени, и до днес градът продължава да се развива и 

съхранява своята уникална атмосфера и обаяние. Повече информация може да бъде 

открита на интернет страницата на Община Пловдив:  

(https://www.plovdiv.bg/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%

D0%B8-2/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/). 

 

Регистрация на участниците: 

 

Съюз на птицевъдите в България 

Емайл: galusmb.bia@gmail.com 

тел. +359 2 9310958 

моб. +359 888524393 

 

Координатор/ Лице за контакт 

 

д-р Петя Петкова, двм - Изпълнителен директор СПБ 
Емайл: ceo.bpu@gmail.com 

моб.  +359 882469226 

 

Настаняване 

 

Хотел Империал, гр. Пловдив 

Емайл: events.imperialplovdiv@radissonindividuals.com 
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