
                                                                                                                   

 

ПОКАНА 
 

Уважаеми приятели и партньори, 

В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“ имаме удоволствието да Ви поканим на Ден 

на отворените врати в стопанството на ЕТ „Лиман – 8 – Елина Колева“, с. Вранино, общ. 

Каварна. Събитието ще съвпадне с официалното откриване на обновената кравеферма на 

земеделския производител, плод на усилията по успешно реализирания проект по Мярка 

4.1 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Очакваме Ви на 30.10.2018 г. (вторник) от 10.00 часа в стопанството в с. Вранино. Ще се 

почерпим с продукти произведени на място, както и такива от местни производители, ще 

се насладим на кратка забавна програма, както и на няколко интересни презентации за 

работата на фермата, реализирания проект и влиянието на Общата селскостопанска 

политика на ЕС върху земеделието сега и за вбъдеще. 

 

ПРОГРАМА 

30 октомври (вторник), 2018 г. 

С. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич 

10.00 – 10.30 часа Здравословна закуска с продукти от местни производители 

10.30 – 10.45 часа Официално откриване – Елина Колева, земеделски производител. 

Специален гост: г-жа Нина Ставрева, кмет на община Каварна. С участието на ФТА „Бизоне“ 

и Вокална академия „Каварна“. 

10.45 – 11.00 часа Представяне на реализирания проект „Модернизиране на животновъдна 

ферма за отглеждане на крави“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – Петьо Киров, 

земеделски производител; Марта Йонкова, Експерт „Европейски програми и проекти“. 

10.40 – 11.00 часа „ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за 

агростратегии и иновации. 



 

11.00 – 12.00 часа Разходка из стопанството: Производствени процеси в кравефермата; 

съхранение на млякото; хуманно отношение към животните; бране на ябълки. 

12.00 – 12.30 часа Обяд. 

 

Очакваме ви! 

При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и 

тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 25.10.2018 г. 

на адрес: cap4us@fermer.bg ! 

 

Организатор: 
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