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Кои райони на знанието посетихме?

 Швеция 6 -10 юни  2018 г. – 1 участник

 Гърция – 13 – 15 юни 2018 г. – 15 участника

 Румъния  - 25 – 27 юни 2018 г. – 12 участника

 В периода  4 -7 юли бяхме посетени от заинтересовани страни от  

Района на знанието „Източните хълмове на Клуж“

3



Иновации за земеделие с ВПС,

посетени в Гърция

 Териториален клъстер „Терра Тесали“;

 Гаранционна система с участието на 

заинтересованите страни и GPS 

проследяваща система за  кози в 

планински пасища;

 Козеферма, кравеферма, овцеферма 

и производител на мед и вино;

 Местната общност в Елинопиргос;

 Езерото Пластира и Център за екологично 

обучение.
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HNV videos final/5 GR Terra Thessalia Territorial cluster bg v1.mp4
HNV videos final/6 GR Participatory Guarantee System PGS bg v1.mp4




Кои иновации биха могли да са полезни в Западна Стара планина?

(според участниците)

 Козе-фермата и най-вече GPS проследяването, био сиренето

произведено в собствената мандра, и туризма, който е свързан с 

показването на отглеждане на козите;

 Създаване на местна марка, която да се рекламира. Създаване

на кооперативи за подпомагане и стиковане на действията при 

задоволяване на различни нужди на потребителите;

 GPS позиционирането и въвеждането на ГИС;

 Фермата за доотглеждане на телета  за месо, съобразена с 

нашите условия;

 Използването на диаспората за маркетинг на продукти от района.
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Как бихме могли да приложим  някои от иновациите?

 GPS проследяването и системата за наблюдение биха могли 

лесно да се приложат в България, но е възможно това да доведе 

до увеличаване на кражбите на животни от стадата;

 Сътрудничеството между фермери, преработватели, общини и 

други заинтересовани  страни и местната общност  е много 

важно за развитие на земеделието  с ВПС на територията на 

Западна Стара планина. От особено значение е и привличането 

на диаспората в големите градове. За да се случи това е 

необходимо разработването и прилагането на дългосрочен 

проект, който да създаде необходимото доверие и 

сътрудничество между всички заинтересовани страни.

7



Иновации за земеделие с ВПС, 

посетени в Румъния

 „SES FRULECO“ – обществена схема за 

преработка и маркетинг(в т.ч. eтикетиране) на 

плодове, зеленчуци и мед

 Информационен център в Саскиз и 

възстановена работилница за традиционна  

керамика - Вискри

 Инфраструктурен модел на кошара и обща 

паша на животните

 Млекосъбирателен пункт и асоциация на 

животновъдите

 Учебна ферма и училище Агофа

8



9



10



Кои иновации биха могли да се полезни в Западна Стара 

планина? (според участниците)

 Обществената схема за преработка и маркетинг „SES Fruleco, защото

чрез него хората се улесняват и се гарантира качество на преработка

на продукцията им. Може да се ползва от всеки в общността, генерира

бързи приходи, заздравява връзките производител-купувач. Продуктите

излизат със сертификат или марка за продукт от район с висока

природна стойност и екологичен.

 Лятната кошара и слънчевите панели, които облекчават условията на 

живот на овчарите, получават светлина, топла вода, зареждат

телефоните. Наличието на соларните панели би създало условия за 

много добри практики в животновъдството с цел подобряване на 

условията за живот на фермата и подобряване на хигиената

 Кооперирането на фермерите, с цел подпомагане на малките

стопанства. Асоциацията на млекопроизводителите

 Общ млекосъберателен пункт и общи преговори за изкупни цени на 

млякото.
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Как бихме могли да приложим  някои от иновациите?

 За създаване на обществена схема за преработка и маркетинг 

трябва да се проведат дискусии на регионално и национално ниво 

с БАБХ и да се предложат промени  в нормативната база. 

Необходимо е да се търси и финансиране за създаване и 

оборудване на  цеха за преработка.

 По отношение на подвижните соларни  панели за летните кошари  -

да се предложи включването им като допустима инвестиция по 

мярка  4.4. “Непроизводствени инвестиции” и подмярка 4.4.2 

Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за 

развитие на малки стопанства от ПРСР
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Други идеи?
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