
Иновации в подкрепа на 

земеделските практики с висока 

природна стойност 

 

 
Проект “Екологичното образование-мост към устойчивото 

развитие на местната общност” 
Куртово Конаре 

27 април 2017г. 

1 



 

Райони на знанието 
1) Dartmoor (UK) 
2) Sitio de Monfurado (PT) 
3) Dalmatian Islands (HR) 
4) Eastern Hills of Cluj (RO) 

5) Западна Стара планина(BG) 
6) Västra Götaland (SE) 
7) The Burren (IE) 
8) Thessalia (GR) 
9) Causses et Cévennes (FR) 
10) La Vera, Extremadura (ES) 

 

Ръководители на  

работни пакети 
a) CIHEAM-IAMM (FR) 
b) AScA (FR) 
c) UH (FI) 

d) EFNCP (ES) 
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Проектът се финансира от Европейския съюз по програмата за 
изследвания и иновации Хоризонт 2020,  Договор No.696391/2016 

Тематична мрежа за земеделие с висока природна стойност 

Обучение, Иновации и Знания 



Иновациите, подкрепящи земеделието  

с висока природна стойност 
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•Гъвкавост  

хигиенния пакет 

•Дефиниция  

 постоянни пасища  

•Мярка за сътрудничество 

•Инвестиции и агроекология 

 

•Мрежи на  

производители  

и потребители 

• Платформи за  

сътрудничество и диалог 

• Местни инициативни групи 

•Малогабаритни земеделски 
машини 

•Адаптирани технологии  

за животновъдството 

•Оборудване за  

преработка във 

фермата  

• Местни пазари 

• Директни продажби 

• Онлайн заявки 

• Кооперативи 

• CSA 

• Фестивали 

 Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 

и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Район на знанието 
Западна Стара Планина 
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Thymus sp. 

Picea abies 

Crex crex Canis lupus 



Ферма Линбул: Иновация в облаците 
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 Създадена през 2010г. 

 Пасищно отглеждане на месодайни говеда Абърдийн Ангус 

 Разположена в Натура 2000 зона на 1400 м надморска височина 

 Най-близкото село е на 8 км отстояние 

 

През 2011г.: 

- Стопанисва над 200 ха общински пасища;  

- Отглежда около 30 месодайни говеда;  

- Ползва семейна работна ръка и един нает помощник. 

През 2016г.: 

- Стопанисва около 40 ха пасища;  

- Стадото е увеличено над 60 говеда; 

- Ползва само семейна работна ръка. 

 

 



Иновациите във ферма Линбул 
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Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 

и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Иновациите във ферма Линбул 
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•Изцяло пасищно отглеждане 

•Месодайно животновъдство 

•Пасища с висока  

природна стойност 

•Опити за естествен 

контрол на хвойната  

•Ротационна паша 

•Електропастири  
Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 
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https://petrohan.wordpress.com/                      https://www.facebook.com/LinbulFarm/ 
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https://petrohan.wordpress.com/                      https://www.facebook.com/LinbulFarm/ 
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https://petrohan.wordpress.com/                      https://www.facebook.com/LinbulFarm/ 



Иновациите във ферма Линбул 
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• Директни доставки до потребителите 

• Онлайн заявки през блог и ФБ 

• Разнообразни пакети 
• Мини барбекю – 3 кг,  

• Дегустационен – 5 кг 

• Семеен – 10 кг 

• Рецепти за приготвяне 

• Обратна връзка от  

   клиентите 

 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 
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https://petrohan.wordpress.com/                      https://www.facebook.com/LinbulFarm/ 



Иновациите във ферма Линбул 
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•Собствен блог и ФБ,  

разясняващи спецификите на  

пасищното месодайно говедовъдство   

• Участия в проекти и обучения 

• Диалог с конвенционалните фермери в 
района  

• Сътрудничество с асоциации на 
животновъдите 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



15 

https://petrohan.wordpress.com/                      https://www.facebook.com/LinbulFarm/ 



Иновациите във ферма Линбул 
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•Агро-екологична мярка  
•Сблъсква се с проблемите,  

•Активно работи за промяна на 
законодателството 

•Натура 2000 мярка 

•Ползване на общински пасища 
•Почиства над 200ха, но след 5год. 

общината ги отдава на друг  

 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Иновациите във ферма Линбул 
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•Агро-екологична мярка  
•Сблъсква се с проблемите,  

•Активно работи за промяна на 
законодателството 

•Натура 2000 мярка 

•Ползване на общински пасища 
•Почиства над 200ха, но след 5год. 

общината ги отдава на друг  

 

•Собствен блог и ФБ,  

разясняващи спецификите на  

пасищното месодайно говедовъдство   

• Участия в проекти и обучения 

• Диалог с конвенционалните фермери в 
района  

• Сътрудничество с асоциации на 
животновъдите 

•Изцяло пасищно отглеждане 

•Месодайно животновъдство 

•Пасища с висока  

природна стойност 

•Опити за естествен 

контрол на хвойната  

•Ротационна паша 

•Електропастири  

• Директни доставки до потребителите 

• Онлайн заявки през блог и ФБ 

• Разнообразни пакети 
• Мини барбекю – 3 кг,  

• Дегустационен – 5 кг 

• Семеен – 10 кг 

• Рецепти за приготвяне 

• Обратна връзка от  

   клиентите 

 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Сдружение”Храна от Балкана” 
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 Създадено през 2016г. от 9 фермера в района на Западна 

Стара планина -  6 животновъда, отглеждащи пасищно овце, 

крави и кози и произвеждащи сирене, кисело мляко, 

кашкавал, сметана, масло, 1 производител на сладка и 

мармалади от горски плодове,производител на вино от 

района на ЗСП,  производител на мед (в преход към 

биологично производство ; 

 Сдружението има за цел да съхрани природните ресурси в 

района и пасищата с висока природна стойност, защото 

естеството на техния бизнес зависи от тези ресурси; 

 Членовете на сдружението участват в ежеседмичните 

фермерски пазари в София (в кв. Борово и кв. Ситняково) и 

на Великденските и Коледни фермерски пазари; 

 Сдружението смята да промотира района на ЗСП като 

туристическа дестинация, предлагаща, чиста и вкусна 

традиционна храна, дегустация на вино, походи и др. и да 

създаде туристическа пътека “храна и вино”, която да 

свързва фермите, малки магазинчета, винарни и 

ресторанти, предлагащи местна храна и продукти. 

 



Иновациите в сдружение “Храна от Балкана” 
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•Пасищно отглеждане  

•Местни породи - Реплянка 

•Пасища с висока  

природна стойност 

•Производство на 

 традиционни 

 млечни продукти, 

Сладка, мармалади и вино 
Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 
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Иновациите в сдружение “Храна от Балкана” 
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• Директна продажба чрез магазини и 
от фермата 

• Участие в ежеседмични  

фермерски пазари 

• Разнообразни продукти- 
Традиционни сирена,  

Кашкавали, масло,  

сметана, козе сирене, 

Сладка, мармалади, 

 вино 

• Дегустации 

 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 
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Иновациите в сдружение “Храна от Балкана” 
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•Собствена ФБ,  

Разясняваща качеството на  

местните фермерски продукти 

• Коопериране на фермери за съв- 

местно реализиране на продукти 

•Участие в проекти и инициативи 

•Намерения за  създаване на оперативна 
група и туристически продукт за района 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Иновациите в сдружение “Храна от Балкана” 
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•Регистрация за директни 

продажби по наредба 26  

•Агро-екологична мярка  

•Натура 2000 мярка 

•Ползване на общински пасища 
 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Иновациите в сдружение “Храна от Балкана” 
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•Участие в проекти и инициативи 

•Намерения за  създаване на оперативна 
група и туристически продукт за района 

•Пасищно отглеждане  

•Местни породи - Реплянка 

•Пасища с висока  

природна стойност 

•Производство на 

 традиционни 

 млечни продукти, 

Сладка, мармалади и вино 

• Директна продажба чрез магазини и 
от фермата 

• Участие в ежеседмични  

фермерски пазари 

• Разнообразни продукти- 
Традиционни сирена,  

Кашкавали, масло,  

сметана, козе сирене, 

Сладка, мармалади, 

 вино 

• Дегустации 

Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Мобилни екипи за съвети на фермерите  
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 Създадени са 2 екипа за предоставяне на съвети на 

фермерите в рамките на проект на БДЗП “Опазване на 

биоразнообразието в затревени площи с висока природна 

стойност чрез подкрепа за традиционни местни дейности”. 

Екипите предоставят съвети за  замеделски практики за 

опазването на земите с ВПС, възможности за кандидатстване 

за финансране, попълване на документи и разработване на 

бизнес планове, въвеждане на стандартите на ЕС при 

млечните ферми, варкетинг на продуктите, участие в 

пилотните схеми на проекта за опазване на затревените 

площи с ВПС. Проектът се изпълнява в периода 2007-2011 г. 

 Мобилните екипи раотят в два пилотни райони – Понор и 

Бесапарски ридове, като са консултирани над 200 

фермера за периода на прилагане на грантовите схеми 

 Мобилните екипи се състоят от 3-ма експерта, които стават 

търсен помощник на фермерите при контактите им със 

службите на МЗХ и ДФЗ 

 Общата стойност на одобрените 87 проекта за 2010 и 2011 

година възлиза на 415 384 лева 



Мобилни екипи за съвети на фермерите  
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•Пилотно прилагане на грантова  

схема за земи с ВПС за 

-Агроекологична мярка за ВПС 

- “Натура 2000” 

- “Непродуктивни инвестиции” 

-Инвестиционна мярка за земи с ВПС 

•Подпомогнати 87 кандидати, които са с 
намерение да продължат дейностите в 

рамките на националното подпомагане 

•Всички мерки с изключени ена АЕ 
мярката са пилотни за страната 

 

• Създаване на доверие и 

 партньорство – мобилните  

екипи се превръщат в партньор 

на фермерите при връзките им с 

РА и МЗХ 

• Обучения и обмяна наопит между 
фермерите 

•Предоставянена съвети на 
земеделските стопани относно 

земеделски практикии техники 

за опазване на земите с ВПС 

•Предоставяне на съвети на  

земеделските стопани за  

прилагане на стандарти 

 на ЕС – хигиенни, торене 

и др.   

• Предоставяне на съвети на 
земеделските стопани за директна 

продажба на продукцията  

• Организиране на участието 

на фермерите в изложе- 

ния и пазари на местно, 

национално и между- 

ародно ниво 
Пазарна 

реализация и 

организация 

Социално 

взаимодействие 
и обвързаност 

Технически и 

технологични 

подобрения 

Прилагане на  

действащите  

политики 



Повече иновации от България и Европа 

– от септември 2017г. 
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http://www.hnvlink.eu/  

 

http://step-bg.bg/bg 

 

 

Благодаря Ви за вниманието! 

 

Янка Казакова 
 

Вяра Стефанова 


