
Западна Стара планина 

Район на знанието по проект HNV-Link: 

Земеделие с висока природна стойност: 

Обучение, иновации и знание 

 

 

Thymus sp. 

Picea abies 

Crex crex 

Canis lupus 

Falco cherrug 

Crocus veluchensis  Lilium jankae 



Население 

 През 2016 г в РЗ живеят 35 676  души в 73 населени места. 

 Най-голям е броят на населените места с по-малко от 500 жители. 

 Средната гъстота на населението е 21.5 души / кв. км , при средна 

гъстота в селските райони -  31.5  и 65.5 – за цялата страна. 

 

 

Население 

(брой) 

Населени 

места 

(брой) 

от 0 до100 38 

от 101 до 500 28 

от 501 до 2 000 4 

от 2001 до 10 000 2 

над 10 001 1 



Заетост 

 Продължава обезлюдяването в РЗ и в две от общините населението извън 

трудоспособна възраст  надхвърля населението в трудоспособна възраст. 

 В РЗ най-голяма заетост в частния сектор се осигурява от  преработващата 

промишленост и услугите (съответно 38% и 22%). 

 През 2014 г. нивото на безработицата варира между 15 и 35% в различните общини 

от РЗ (почти най-високото в България).  

 

 



Социално-икономическата ситуация в района на 

знанието 

 Училищата, медицинските центрове и другите услуги са концентрирани главно в 

5-те общински центъра. 

 В РЗ има само две болници (във Вършец и Берковица) и 4 медицински центъра.  

 През 2014 г. в РЗ има 12 детски градини с  966 деца, като половината от тях са в 

Берковица.  В РЗ има 17 училища. 

 РЗ е част от най-бедния район за планиране в ЕС (NUTS II). 

 В РЗ почти няма разнообразяване на земеделските дейности – независимо от 

прекрасната природа и красивия пейзаж през 2014 година има регистрирани 

само 11 места за настаняване. 

 



Основни факти за земеделието: Земеползване 

 Планинският релеф и климатът са определящи за земеползването в РЗ – по-

голямата част от ИЗП са пасища, мери и ливади (63%), от които затревените 
площи за общо ползване са  72%. 

 Смесеното земеползване  (20% of ИЗП) е  следствие от  малките ферми и се 
среща основно около населените места и долините на реките. 

 Обработваемите земи са малко (15%) и се намират главно в равнините райони. 

 От важните от икономическа гледна точка трайни култури се срещат главно ягоди 
и малини – основно в община Берковица. 



Основни факти за земеделието: Структура и големина 

на земеделските стопанства 

 В РЗ има  3561  ферми  – основно 

животновъдни ферми,  но съществуват и 

смесени ферми;  

 Преобладават дребните ферми (и като 

големина и като икономически единици – под 

минималното изискване за подпомагане по 

ОСП 1 ха. 

Avrg.farm size 2003 = 0.3 ha/farm 

Avrg.farm size 2010 = 0.8 ha/farm 

 



Основни факти за земеделието: Растениевъдство 

 Почвите в равнините райони са подходящи за 

производство на зърнени култури, но създаването 

на големи ферми е ограничено от планинския 

релеф. 

 През последните години навлиза  производството 

на рапица в РЗ. 

Биологични ягоди в Берковица 

Рапица в Годеч 



Основни факти за земеделието: Животновъдство 

 Като цяло броят на селскостопанските животни в РЗ се увеличава, главно заради 
въвеждане на обвързаното подпоматане през 2014  г. и промяна на правилата за 
ползване на общинските пасища през 2015 г. 

 Овцевъдството е типично за РЗ.  

 Броят на местните породи овце (Реплянска и Каракачанска) нараства главно заради 
агро-екологичните плащания за местни породи. 

 

Преброяване 
 

Ветеринарен 
регистър 



Тенденции в развитие на земеделието в района през 

последните години 

 Поради предишното изоставяне на земите и последвалия процес на 

захрастевяване повечето от пасищата не са включени в слоя на земите в добро 

земеделско състояние от ИЗП на СИЗП. 

 Земеделието се ръководи от субсидиите – голяма част от затревените площи се 

“почистват” чрез косене(без събиране на сено) и в някои случаи чрез разораване, 

само за да бъдат преведени в добро земеделско състояние; Нараства 

популярността на пашата на коне и съответно  броят на конете.  

 Повишават се хигиенните изисквания и изискванията за безопасност на храните – 

много от млечните ферми не покриват изискванията и се трансформират във 

ферми за месодайно говедовъдство. 

 Въвежда се ново законодателство за директни продажби:  в последните години се 

организират фермерски пазари, обсъжда се създаването на регионални марки. 

 Малките и средните животновъди започват изграждането на асоциации за защита 

на техните интереси. 



Южни склонове Северни склонове 

Високо планински 

пасища за общо 

ползване, разпре-

делени на фермери 

Гористи северни 

склонове и хълмове с 

малки парцели 

пасища 

Дребно по мащаб 

земеделие в доли-

ните, заобиколено от 

пасища и гори 

Ландшафт и трансект на Западна Стара планина 

Зони от Натура 2000 

(По-големи) парцели 

с обработваеми земи 

по южните хълмове 

(400 -700 m)  



Връзка между земеползването и биоразнообразието  

 От ландшафтна гледна точка земеползването е мозайка от гори, пасища, 

обработваеми земи, храсти и скали.  

 Продължителното нискоинтензиво ползване е съхранило високото 

биоразнообразие в РЗ до такава степен, че изоставянето на земите все още 

представлява  основен  проблем за местообитанията. 

 Понастоящем  заради субсидиите нараства желанието за ползване на земите и 

съществува риск от интензификация на ползването на пасищата  особено след 

трансформирането на около  10,000 ha в гори или обработваеми земи.  



Високата природна стойност на Западна 

Стара планина 



Високата природна стойност на равнинните райони  



Високата природна стойност на планинските райони  



Сценарий при запазване на 

съществуващото положение  

Ситуацията през 2030 г. при запазване на 

съществуващото положение? 



Движещи сили за социално развитие и развитие на 

селските райони 

Основните икономически дейности (извън земеделието ) са: 

 Леката промишленост: хранително-вкусова промиш-
леност (месопреработка, млекопреработка, 
сладкарска промишленост, производство на 
безалкохолни напитки, бутилиране на минерално вода, 
замразени храни и продукти);  производство на 
електрически уреди, шивашка промишленост и килими, 
химическа промишленост; 

 Дърводобив и дървопреработка;  

 Услуги, вкл. туризъм: големият брой на защитените 
територии е предпоставка за развитие на туризма, 
почивна дейност, събиране на природни продукти. 

Основни движещи сили: 

- Малки и средни предприятия; 

- Общини; 

- МИГ: Западна Стара планина (общини Чипровци, Георги 
Дамяново, Ружинци) и Берковица – Годеч.  

 

 



Икономически движещи сили: 

пазари и хранителни вериги 

 Основните движещи сили за развитие на земеделието са: 

- Схемите за подпомагане на национално ниво и в ЕС, тъй 

като пазарните доходи не са достатъчни за извършване на 

животновъдните дейности; 

- Развитието на туризма и настване на търсенето на 

качествени продукти са пазарна нища за развитието на РЗ. 

Съществуват инициативи за местни марки и директна 

продажба на потребители и ресторанти в района. 

 Основните лимитиращи фактори са: 

- Застаряване на работната ръка: През 2010 над 46% от 

фермерите в РЗ са над  64 години, а 26% са между 55-64 

години. 

- Правила за разпределяне на общинските пасища, които да 

подпомагат местните животновъди. 

- Ограничени инвестиции в преработващата техника във 

фермите и в туристическа инфраструктура.  

 



Политики за развитие 

 

 Основните мерки, които оказват влияние върху земеделските системи с ВПС са: 

- СЕПП и зелените плащания.  

- Обвързаното производство за животновъдство, плодове, зеленчуци и протеинови култури 
. 

- Плащания за планински и други необлагодетелствани райони 

- Плащания за Натура 2000, в зависимост от ограниченията за ползване на затревените 
площи. 

- Агроекологични плащания: поддържане и възстановяване на затревени площи с ВПС 



Последствия за икономиката на фермите  

 

 Фермерите в РЗ се интересуват от култури и породи, които получават подпомагане от 
национални схеми или схеми на ЕС. Но някои от изискванията не са съобразени с 
потребностите на фермерите : 

-  Срокът на договорите зо ползване на общинските пасища е  твърде кратък. 

-  Минималното изискване за обвързана подкрепа от 70 литра/овца е прекалено високо за 
РЗ, фермерите в РЗ трудно могат да достигнат  50 литра/година. 

- Директните продажби на мляко в момента са ограничени до: 

- Директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от 
производител, която не превишава 73 000 кг годишно. 

- Директната продажба за овче, козе и биволско мляко е ограничена до: 

-  60% от месечния млеконадой - от ферми с до 50 бр. животни в период на лактация; 

-  50% - от ферми с животни от 50 до 100 броя в лактация; 

- 40% - от ферми с над 100 броя животни в период на лактация. 

- Необходимо е въвеждане на  регулиране на  директните продажби на месо и 
преработка на растителни продукти 

 Ако след 2020 г. се преустановят директните плащания броят на селскосто-панските 
животни отново ще намалее драстично и пасищата могат да бъдат изоставени отново.  



Последствия за земеползването и 

биоразнообразието  

 
 “Ливадите ще станат пасища, пасищата ще станат гори” 

 


