
Иновации в стопанства и системи 

с висока природна стойност

Национално изложение на месодайни породи овци

Тематична среща-дискусия, Сливен

15 юни 2018г.
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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
3

•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.



6

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 

•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
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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/



ВПС иновации от Гърция

 [1] Териториален клъстер: „Терра Тесалия“

 Обхваща 7 малки територии, характеризиращи се с производство на млечни продукти, 

 около 500 пасищни ферми и 7 семейни мандри

 подпомагащи организации: МИГ, кооперативни банки, индустриалната и търговска 

камара, обществени научни лаборатории. 

 Цели се промотиране на екстензивния характер на местната система за 

производство на млечни продукти с висока природна стойност  и тяхното 

съхранение чрез 

 създаване на нова организационна структура в млечния сектор, 

 подпомагане и консултантски услуги и 

 териториална гаранционна система  за различаване на произведените в територията 

млечни продукти. 

 Системата се прилага организационно на регионално ниво, 

 а  по отношение на продукцията в малки територии и ферми с висока природна 

стойност (ВПС) - пилотно в 60 стада овце  и кози с около 13000 животни. 
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Маркетингова стратегия на „Терра Тесалия“

 Клъстера поема ангажимент, че промотирането и 

производството на млечни продукти от „Терра

Тесалия“ се отнася само до пасищни животни от 

местни породи.  

 Цялата маркетинговата политика на „Терра Тесалия“ 

е базирана на съхранение и промотиране на 

производствените системи с ВПС на обхванатите 

стопанства. 

 Подчертава се значението на пасищата за 

качеството на продуктите и благосъстоянието на 

животните. 

 През пролетния сезон млякото и сиренето се 

промотират като висококачествени продукти 

свързани биоразнообразието и флората в дадения 

агро-екологичен контекст на PINDOS (специфична 

смесица на Средиземноморската флора и 

биоразнообразие). 
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[2] GPS-проследяваща система за 

мониторинг и сертифициране на 

животновъдните стопанства

 Разработена е териториална гаранционна 

система за участие в клъстера, част от която е 

GPS-проследяващата система. 

 Първоначално е създадена платформа за 

мониторинг (сървър, софтуер и др.) за 

ежедневно записване на географското 

местоположение на придвижващите се 

стада. 

 По същото време животновъдите, които 

участват в програмата са обучени да 

използват GPS системите за техните животни.
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Цели на GPS системата

 за нуждите на маркетинга: да сертифицира екстензивните животновъдни 

стопанства (овцевъдите в планинските и полу-планинските райони), като по 

този начин гарантира добавена стойност на съответните млечни продукти; 

 да се проучи и подобри придвижването на стадата в пасищните зони; 

 да се предотвратят конфликтите между фермерите и горските стопанства, 

като се използва GPS гео-огради и други функции;  

 да се засили активното участие на производителите в управлението на 

земеделските земи с ВПС; 

 да се съберат данни за контролиране на качеството на пасищата (количество 

на биомасата/ биоразнообразие/ видове) от различни специалисти.
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Повече иновации от България и Европа 15

http://www.hnvlink.eu/ 

http://step-bg.bg/bg

Благодаря Ви за вниманието!

Янка Казакова

yanka.kazakova@gmail.com


