
МОБИЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ ЕКИПИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ

Мобилните консултантски екипи са създадени в рамките на 
проект „Опазване на световно значимото биоразнообразие в 
пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа 
за традиционния местен поминък“, финансиран от Глобалния 
екологичен фонд  (GEF) и Програмата на ООН за развитие 
(UNDP, изпълнен от Българското дружество за защита на пти-
ците (БДЗП) в периода от 2007-2011 година.
Основните цели на мобилните екипи са: 

 � да консултират и информират земеделските стопани за до-
бри земеделски практики за територии с ВПС;

 � да предоставят съвети на земеделските стопани относно 
възможностите за финансиране на национално ниво и в 
рамките на проекта;

 � да съдействат за попълване на съответните формуляри за 
подпомагане и изготвяне на  бизнес планове;

 � да съдействат за постигане на  Европейските стандарти за 
млекопреработвателния сектор чрез:

 � Прилагане на добри земеделски практики, свързани 
с подобряване на хигиенните условия в животновъд-
ните стопанства и съхранението и използването на 
оборски и минерални торове;

 � Предоставяне на маркетингови съвети за директни 
продажби, съвети относно формата и етикирането на 
кофичките/бурканите, изграждане на връзка между 
земеделските стопани и потребителите, организиране 
на съвместни визити на панаири, изложби и други. 

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
Понор планина и 
Бесапарските ридове , 
България 

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:  
Екстензивна (традиционна) 
паша, традиционно и биологично 
отглеждани овощни дървета  и 
градини

ОБХВАТ:   
2 мобилни екипа, 
работещи в 2 региона в 
България 

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА: 
Реална ангажираност 
и умения на мобилните 
екипи за популяризиране 
на селскостопанските  
практики, насочени 
към опазването на 
земеделските  системи 
с  висока природна 
стойност (ВПС).

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  www. step-bg.bg

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:  
2007 г. - 2011 г. 

МОБИЛНИ 
 КОНСУЛТАНТСКИ ЕКИПИ



ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  С ВПС

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

 � Mобилните консултантски екипи се превръщат в ефекти-
вен и уважаван партньор както на земеделските стопани, 
така и на регионалните служби на Министерството на зе-
меделието, храните и горите и Държавен фонд  „Земеде-
лие“ – Разплащателна агенция.

 � За да се ангажират ефективно земеделските стопани и 
местните власти в съхраняването на земеделските сис-
теми с висока природна стойност, трябва да се търси 
директен контакт  тях и съветите да бъдат адаптирани 

спрямо специфичните нужди на всяка ферма.

 � Консултантски услуги и съвети за земеделие с висока 
природна стойност се извършват по-добре от малки еки-
пи от експерти, които имат опит както в селското стопан-
ство, така и в опазването на биологичното разнообразие. 

 � Директните съвети и дискусиите във фермата се предпо-
читат от земеделските стопани и им спестяват време и 
финансови ресурси.

ПОУКИ 

В периода 2007-2011 година, мобилните консултантски екипи: 
 � Съдействат за разработването и прилагането на пилотна 

схема за безвъзмездна помощ за земеделски земи с висока 
природна стойност (Агроекологични схеми (AE) и Натура 
2000), съобразени със специфичните регионални условия. 
По пилотната схема са  одобрени 83 проекта на обща стой-
ност 213 017 Евро. 

 � Организират обучения и събират предложения за опростя-
ване на правилата и процедурите за прилагането на мярка-
та „Натура 2000“ и мярката „Агроекологични плащания“ от 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
 � Популяризират мерките от ПРСР за възстановяване и под-

държане на  земеделски земи с  ВПС. 
 � Консултират са повече от 200 земеделски стопани от-

носно необходимостта от опазване и поддържане на 
затревените площи с високата природна стойност и начи-
ните за това. Според независимата оценката на изпълне-
нието проекта неговото изпълнение води до съхранение-
то на 36 000 хектара земеделски земи с висока природна 
стойност.

Създаването на  мобилните консултантски екипи възниква като 
отговор на потребностите на земеделските стопани за получа-
ване на адекватни и навременни съвети, достъп до информа-
ция и консултация, засягаща опазването на биоразнообразието 
и природосъобразните земеделски практики.
Съвети се предоставят на място и са съобразени със специ-

фичните условия във  всяка ферма. Съветите са безплатни за 
земеделските производители- финансирането  на мобилните 
екипи е осигурено от проекта
Уменията, личните убеждения и мотивацията на мобилните 
екипи са основните фактори за  спечелване на доверието на 
земеделските стопани и местните власти.

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания  и иновации  Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911 

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com  
www. step-bg.bg;  www.facebook.com/STEP.BULGARIA

Отказ от отговорност: Публикацията  е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и пред-
ставя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдър-
жаната в него информация.


