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Стр. 4 Български фермерски храни на приема в Швейцария за 
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Стр.5  WWF и К-експрес в нов етап на кампанията 

Кулинарните тайни на природата - 3 

Стр. 6 За студенти и активни млади  хора 

БФБ организира нова сесия за дипломни работи 

Стр. 7 На 23 май ще станат ясни носителите на Наградата 

Натура 2000 в Европа – проектът е сред 24те избрани 

Стр.8 Представяне на храна от Балкана в комбинация с ПЕС 

схема „Бекинска шобърка“ в ресторант „Преди 10“ 

Залесяване в парк Българка – част от ПЕС схема 

Доброволческа акция „В помощ на чифлика“ 

Стр. 9 Ферма Кулови – добрият пример от Балкана 

Стр.10 Предстоящи дейности и заседание на УС 

 

Българска фондация Биоразнообразие обяви 2016  

за година на Балкана. Заедно с партньорите по 

проекта и с Дирекциите на парковете „Централен 

Балкан“, „Българка“ и „Врачански Балкан“ ще 

организира през цялата година разнообразни 

прояви за популяризиране на района. 

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВИ 

МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ 

Асоциация на парковете в България (АПБ) стартира 

през февруари нови процедури за набиране на 

проектни предложения по Програмата за 

финансиране на поддържащ биоразнообразието 

бизнес и Програмата за финансиране на механизми 

за защитените територии.  

 

   Подробности на стр.  4     

 

 

 

ПРЕМИЕРА НА ФИЛМИТЕ ЗА БАЛКАНА 

На 18 февруари от 19 часа в препълнената зала на Дома на 

киното беше филмовата премиера на четирите кратки 

филма, които са създадени от Моно колектив и 

едноименния проект с финансовата подкрепа на Българо-

швейцарската програма за сътрудничество. 

o Опазване на местните породи 
o Подкрепа за фермери и пчелари  
o Природа и бизнес  
o Да отгледаш природозащитник  

 
На 21 март в Клуба на пътешественика в София имаше нова 
прожекция на филмите. 
 
На 12 април в Зелената къща в Бургас се състоя и премиера за 
бургаската публика. 

 
Предстои през май прожекция и в Габрово. 
Подробности на стр. 3 и стр.5 

ПРОЕКТ „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ Е СРЕД 

ИЗБРАНИТЕ ЗА НАГРАДАТА НАТУРА 2000 

ИЗМЕЖДУ 83 КАНДИДАТИ 

Известен е вече списъкът с 24те избрани финалисти за 

Наградата НАТУРА 2000, инициирана от Европейската 

комисия. Тя се присъжда на най-успешните проекти, 

допринесли за опазване и управление на територии от 

европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет 

категории - Природозащита, Комуникация, Трансгранично 

сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-

икономически ползи. 

 

Подробности на стр. 5 

  

 

 

 

  

ЗАПОЧВАТ „КУЛИНАРНИТЕ ТАЙНИ НА 

ПРИРОДАТА – 3“ 

На 4 април 2016 г. WWF, Клуб Приятели на Врачански 

Балкан и ресторанти К-експрес започнаха  кампания 

„Кулинарните тайни на природата - 3“ за набиране на 

средства за възстановяване на изчезващи плодни 

дървета – ябълките айвания, бухавица и петровка.  

Инициативата е част от усилията на WWF за опазване на 

биоразнообразието в съчетание с развитието на бизнес 

начинания. Кампанията ще продължи един месец във 

всички търговски обекти на К-експрес. 

 

Подробности на стр. 5 

 

 

http://parks.bg/?p=2491
http://parks.bg/?p=2491
http://parks.bg/?p=2491
http://parks.bg/?p=2508
http://parks.bg/?p=2508


                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛМОВА ПРЕМИЕРА НА 4-ТЕ КРАТКИ ФИЛМА 

ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА 

На 18 февруари от 19 часа в препълнената зала на Дома на киното в 

София беше филмовата премиера на четирите кратки филма „За 

Балкана и хората“, които са създадени от Моно колектив и 

едноименния проект с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество. 

Зрителите се възхитиха на искрените изповеди на хората от Балкана, 

които разказаха как се ражда желанието и волята да защитаваш 

природата; как се опазват местните български породи животни и 

традициите; как можеш да развиваш успешен бизнес в хармония, а не в 

конфликт с природата.  

Героите са от района на Западен и Централен Балкан, а филмите са 

заснети през лятото на 2015 г. в парк Българка, в местността Узана край 

Габрово, в селата Репляна, Превала и Брезе, в с. Васил Левски, край 

Калофер, по време на Зелените дни в София и Фестивала на местните 

породи в Чипровци и др. 

След прожекцията на филма гостите на събитието успяха да се 

запознаят на живо с някои от главните герои, да опитат и да си закупят 

от вкусните им продукти - сладка, мед, сирене и др., отгледани с любов 

в семейните ферми и с грижа към природата.  

Красиви фотоси от Западен Балкан бяха на разположение на 

ценителите на пейзажната фотография в благотворителната 

разпродажба, която беше организирана за подкрепа на дейностите в 

района.  

 

Филмовата премиера даде изключително успешно начало на 

събитията по повод 2016 - година на Балкана и хората.  

 

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В 

БЪЛГАРИЯ С НОВА СЕСИЯ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА ПОДПОМАГАЩ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО БИЗНЕС 
   

На 25 февруари 2016 г. се проведе заседание на 
комисията по оценка на четири проектни 
предложения за финансиране по Програмата за 
подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ), 
постъпили в АПБ на 10.02.2016 г.  

Комисията определи да бъдат допуснати до 
втори кръг на селекция два, получили най-висок 
брой точки: 

1. Проект № 1: „ПиМ Консултинг“ АД 

2. Проект № 2: „Био Земя“ ЕООД 

Предвид установени пропуски и необходимост от 
допълнително обосноваване на заложени 
дейности и резултати, към кандидатите, 
допуснати до втори кръг на селекция, ще бъдат 
отправени конкретни въпроси и препоръки за 
доработка на проектите.  

На 1 март бе отворена нова сесия за 
финансиране и поради засиленият интерес към 
Програмата за финансиране на подпомагащ 
биоразнообразието бизнес, крайният срок за 
подаване на нови проектни предложения е 
удължен до 29 април 2016 г. 

Асоциацията на парковете в България 
администрира програмата за ПББ като част от 
проект За Балкана и хората. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

стр.3 

Български фермерски храни с марката „За 

Балкана и хората" на приема в Швейцария 

за националния празник на България 

 

Над 400 души присъстваха на приема за 3 март - Националния 
празник на България, организиран от Българското посолство в 
Берн по покана на посланика на Република България в 
Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн г-жа 
Меглена Плугчиева. 

Присъстваха голям брой представители на дипломатическия 
корпус, на федералните и кантонални институции на Берн, 
местния бизнес, както и множество българи, живеещи в 
Швейцария. Специален почетен гост бе Президентът на 
националния парламент на Конфедерация Швейцария г-жа 
Криста Марквалдер. 

По традиция на гостите бяха предложени българско вино и 
специалитети. За първи път гостите на прием за националния 
празник на България имаха възможността да се насладят на 
български фермерски продукти от Балкана - сирене, кашкавал, 
сладка и биологичен мед, предоставени специално за приема 
от българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“. 
Производството на фермерските продукти е подпомогнато по 
проекта, който действа от 2012 година в Западна и Централна 
Стара планина. 

Според посланик Плугчиева, това бе една изключителна 
възможност на взискателната местна публика да се представят 
висококачествени български фермерски продукти, които са 
достойни да намерят своя реализация и на швейцарския пазар. 

Две години подред био продукти с марката „За Балкана и 
хората“ бяха представяни на приема за Националния празник 
на Швейцария, организиран от Швейцарското посолство в 
София. Продуктите могат да бъдат купени всяка събота на 
фермерския пазар в софийския квартал Борово, на панаири и 
изложения в цялата страна. 

Стр.4 

http://parks.bg/zapochva-chetvartata-sesia-na-programata-za-finansirane-na-pbbpodpomagasht-bioraznoobrazieto-biznes/
http://parks.bg/zapochva-chetvartata-sesia-na-programata-za-finansirane-na-pbbpodpomagasht-bioraznoobrazieto-biznes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF и К-експрес в обща кампания за опазване 

на редки сортове ябълки в     Природен парк 

Врачански Балкан 

WWF и веригата ресторанти К-express обединяват усилия за 
опазването на три стари, български сортове ябълки - Айвания, 
Бухавица и Петровка. 
 
Защо - непрекъснато изчезват стари овощни градини, с тях и 
традиционни сортове. Това застрашава генофонда не само на 
овошките, но и други растителни и животински видове, свързани с 
тях. Лишава ни от традиционен поминък и от здраве - организмът 
ни и има нужда от разнообразни, местни продукти. 
 
Какво правим - през целия месец април събираме средства, за да 
създадем моделна овощна градина в Природен парк "Врачански 
Балкан", която да се превърне в генна банка на тези сортове. 
Водим кампанията изключително с помощта на бизнес партньор - 
време е бизнесът да поеме водеща роля в опазването на 
ресурсите, които потребява. 
 
Ако искаш да помогнеш, посети търговски обект на K-express през 
април, закупи ястия по рецепти от Природен парк "Врачански 
балкан", с етикет „Кулинарните тайни на Природата”. 10% от 
приходите от продажбите ще отидат за развитие на моделна 
градина – за изчезващи, стари сортове овощни дървета. Тя 
съхранява стари сортове ябълки, дюли и круши от района и в 
бъдеще ще се превърне в посетителски и информационен център. 
Тя съхранява стари сортове ябълки, дюли и круши от района и в 
бъдеще има потенциал да се превърне в генна банка. 
 
Ако искаш да закупиш и засадиш дръвче от тези сортове, ни пиши 
на ljebril@wwfdcp.bg.                                                                                                                                                        

ЗА СТУДЕНТИТЕ С ЛЮБОВ 
  

Курсът Опазване на биоразнообразието, който се 
организира в Биологическия факултет на Софийски 
университет праз тази академична година празнува своя 
10 годишен юбилей. Започнал още по времето на 
Българо-швейцарската програма за опазване на 
биоразнообразието и в момента той се осъществява 
благодарение на подкрепата на българо-швейцарския 
проект „За Балкана и хората“.  

 
При препълнена зала в Биологическия факултет си 
спомнихме за миналото, ревизирахме настоящето и 
събирахме идеи за бъдещето. През годините курсът е 
променил съдбите на не малко студенти (вече експерти в 
областите си) и личните истории на хората в публиката 
показват, че тези лекции са място, където виждаш, че 
мечтите, колкото и да са откачени могат да станат 
реалност, защото хората, които презентират са точно 
такива мечтатели, които са се борили до край и са успели 
да запазят духа и заряда, в това което правят. Чухме и 
историите на хората, които са и които в момента 
организират лекциите и как са станали част от екипа на 
фондация Биоразнообразие. 

 
Нашите лектори, които са неотменна част от този курс и 
които винаги безвъзмездно са се включвали, 
представяйки своя опит и знания, също споделиха 
интересни истории, свързани с курса – от намиране на 
съмишленици, които да бъдат част от техния екип до 
откриването на нов вид, който променя картата на Натура 
2000. :) 

 

 

БФБ ОРГАНИЗИРА НОВА СЕСИЯ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ 

ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

Тази година 18 предложения участваха в конкурса на 
Българска фондация Биоразнообразие за финансиране 
на студентски дипломни работи в областта на 
биологичното разнообразие и управление на 
защитените територии. Конкурсът бе отворен за 
дипломанти от всички български висши учебни 
заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято 
дипломна работа попада в тематиката: опазване на 
биоразнообразието, устойчиво управление на 
природните ресурси и природозащитно образование, но 
основно условие бе географският обхват, на който се 
провежда дипломната работа да засяга и територията на 
Централна и/или Западна Стара планина. 
 
Комисията на конкурса разгледа внесените формуляри и 
одобри за финансиране 7 от предложенията:  

 „Индивидуални територии, активност и 
степен на синантропизация на кафява мечка на 
територията на Стара планина.“ - Владимир 
Тодоров, ИБЕИ-БАН 

  „Хидрофаунистични проучвания на подземните 
води от територията на НП „Централен 
Балкан“.“ - Петър Манолов, СУ „Св. Климент 
Охридски“,  

 „Влияние на туристопотока върху летните 
прилепни колонии в Деветашката пещера.“ - 
Светлана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 „Изборно стопанисване на високостъблени 
букови гори с цел природосъобразност и баланс 
между функциите на гората.“ - Василена 
Каравасилева, Лесотехнически университет 

 „ Пространствена екология на пепелянката в 
Западна България.” - Ангел Дюгмеджиев, НПМ 
при БАН 

 „Взаимоотношения между представители на 
три семейства гущери Lacertidae, Anguidae и 
Scincidae по отношение на техните 
пространствени и хранителни ниши в Западна 
България.“ - Емилия Вачева, НПМ - БАН   

 “Видов състав и консервационно значение на 
мравките от резерват "Врачански карст" - 
Александър Милушев, СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

Това е третата сесия на Конкурса, чрез който до този 
момент са финансирани 17 дипломни работи на обща 
стойност от 10250 лв. Конкурсът за Дипломни работи се 
осъществява в рамките на проект „За Балкана и хората”. 

Стр.6 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛМИТЕ ЗА БАЛКАНА И В БУРГАС 
 

На 12 април 2016 от 18:30 в Зелената къща (Бургас, 

ул.Патриарх Евтимий №9) бе организирана приятна 

среща с филмите и някои от участниците, заснети 

през 2015 в района на Централен и Западен Балкан в 

няколко Натура 2000 зони с финансовата подкрепа на 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  

Екипът на проекта представи 4-те кратки филма За 

Балкана и неговите хора, които бяха посрещнати с 

голям интерес от морската публика, която носи 

голяма любов към Стара планина – една от любимите 

туристически дестинации на бургазлии. 

 

По време на прожекцията имаше вкусна дегустация 

на кашкавали с боровинки и подправки от ферма в 

Западен Балкан, осигурени със съдействието на 

БДЗП.  

Особено интересна беше дискусията след 

прожекцията и аплодисментите на публиката, която 

повдигна много въпроси, свързани с трудностите 

пред фермерите, възможностите за продажба и  

бъдещето на сектора, детската академия и т.н. 
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ЗАЛЕСЯВАНЕ В ПАРК БЪЛГАРКА КАТО ЧАСТ 

ОТ ПЕС СХЕМАТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ВОДИТЕ 

На 26 март започна залесяване на фиданки липа, цер и 

явор на територията на Природен парк „Българка“ на 

площ от повече от 4 дка. Фиданките от липа са 

сертифицирани по FSC.  

Залесяването се случва като част от ПЕС схемата за 

съхраняване на водите в природния парк съвместно с 

ЕКИП Българка и фирма Roo’bar. Всички пари, отделени 

от „Курабийница“ ООД, са инвестирани в закупуването 

и засаждането на фиданки.  

Целта на инициативата е поддържане на водохранните 

зони и естествения речен отток в областта.  

Доброволческа акция  
„Да помогнем на Чифлика“ 

 

Три февруарски дни и четирима доброволци в полите 

на Стара Планина, в тихо, красиво село, с църквата 

на центъра и със старото училище, което в 

момента, с каменните си стени е сърцето на 

„Боженски чифлик“. Три дни, в които имахме 

възможност да се сблъскаме директно с това, какво 

означава да се занимаваш и да развиваш 

алтернативен туризъм. Какво стои зад думите 

„ферма с около 30 крави” и стадо овце, живеещи 

толкова свободно, че се плашат и крият от хората? 

И три дни, в които успяваме  на собствен гръб да 

изпитаме колко много работа се крие зад всичко това 

и как едно семейство с безкрайния си ентусиазъм, 

умения и желание, успява да се справя с всички задачи. 

А едновременно с това да бъде свързано с природата 

и с хората и да успява да покаже, че двете неща са 

едно цяло. Толкова с лиричната част.   

Подробности за акцията, която БФБ организира с 

доброволци в помощ на чифлика в с.Съботковци на 

сайта на проекта 

http://forthenature.org/swissprogramme/261 
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На фермерския пазар може да откриете най-новите 

продукти на „Братя Пендански“ – ръчно парен 

кашкавал с боровинки и подправки – мммммммм, 

да си оближеш пръстите  

 

. 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНА ОТ БАЛКАНА В 

КОМБИНАЦИЯ С ПЕС СХЕМА „БЕКИНСКА 

ШОБЪРКА“ В ИЗИСКАНАТА ОБСТАНОВКА НА 

РЕСТОРАНТ „ПРЕДИ 10“ 

Обяд с дегустация на храни, подпомагащи природата и част 

от инициативите „Храна от Балкана“ и „Скритите услуги на 

природата“ и проект „CAP for CAP” („Популяризиране на 

общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС”), 

съфинансиран от Европейската комисия се проведе в 

София. 

Събитието акцентира върху това как качествените местни 

продукти могат да осигурят продоволствена сигурност и 

честен поминък за дребния производител чрез устойчиво 

земеделие. С авторските рецепти на Валентин Нешев и в 

изтънчената обстановка на ресторант „Преди 10“ гостите се 

приближиха едновременно до кулинарната традиция и до 

кулинарния авангард.  

Гостите от 5 посолства, няколко държавни институции, сред 

които Българската агенция по безопасност на храните и 

Министерството на околната среда и водите, журналисти и 

представители на неправителствени организации се 

насладиха на няколкостепенно меню, включващо изненади 

като крокмач с печени чушки и мариновани домати със 

селски хляб, запечени зеленчуци с фермерски сирена и боб 

в тиква. 

Млечните продукти от Западна Стара планина бяха 

представени в цялата палитра от ястия, а сладката и 

конфитюрите от района бяха основна съставка на няколко 

десерта. Специален гост на събитието беше Пиер Галан, 

който обмени опит с експерти от институции и 

неправителствени организации. Юлия Григорова от WWF, 

Мирослава Дикова от БДЗП и Любомир Любомиров от 

Икономедиа презентираха теми, свързани с проектите „За 

Балкана и хората“ и „CAP for CAP“ като за първи път беше 

представена ПЕС схемата „Бекинска шобърка“. 

 
 
 
 

 

На 23 май ще станат ясни носителите на 
Наградата Натура 2000 в Европа – проектът е 

сред 24-те избрани 

Известен е вече списъкът с 24те избрани финалисти за Наградата 

НАТУРА 2000, инициирана от Европейската комисия. Тя се 

присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и 

управление на територии от европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 в пет категории - Природозащита, Комуникация, 

Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и 

Социално-икономически ползи. 

Идеята за наградите възниква през 2013, за да отговори на 

нуждата от популяризиране на усилията на всички европейски 

държави да опазват Натура 2000 зоните и да се даде признание за 

постигнатото чрез широк кръг дейности от различни организации и 

институции. Мотото на Наградата „НАТУРА 2000“ за 2016 година е 

„Богатство, което чака да бъде открито“. 

Проект „За Балкана и хората“ кандидатства в категорията 

„Социално-икономически ползи“ и е един от четирите финалисти. 

Той се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 

2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и 

"Централен Балкан". Пет български неправителствени организации 

работят в сътрудничество за неговото реализиране, както и МЗХ, 

представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция 

в животновъдството. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  

Освен за наградата на журито, проектът се бори и за гласа на 

европейската публика, затова ако подкрепяте дейностите ни, 

свързани с екосистемни услуги, подкрепа на фермери, които 

отглеждат стадата или пчелите си в Натура 2000 зони, детска 

природна академия Узана, опазване на местни породи и много 

други - гласувайте ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА:  

http://natura2000award-

application.eu/contest/vote/1226?title=For%20the%20Balkans%20and

%20the%20People:%20Nature%20Protection%20and%20Sustainable%

20Rural%20Development 

Други два български проекта също са сред избраните - проектът на 

Зелени Балкани – Стара Загора за възстановяване на белошипата 

ветрушка се състезава в категорията „Трансгранично 

сътрудничество“, както и проектът на WWF България и партньори - 

"Есетрите. Запази Дунавското богатство" в категория Комуникация.  

Церемонията по награждаването ще бъде в Брюксел на 23 май.                                                                                            
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На 07.05.2016 год. в заседателната зала на 

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция 

в животновъдството към МЗХ в София се проведе 

петнадесетото заседание на Управителния съвет на 

Проект „Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони”. 

 

В заседанието взеха участие представители на 

всички български организации, партньори по 

проекта, от страна на швейцарските партньори – 

Бертран Сансонанс. Присъства и Герасим Герасимов 

от Швейцарското посолство. Водещ на заседанието 

бе Яна Михайлова от ИАСРЖ. 

 

В края на юни ще се проведе поредното заседание 

на УС на Узана, което този път ще бъде придружено 

от планираща среща на последната проектна година 

на проекта и ще се домакинства от БФБ. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 
 

24 април - Великденски фермерски пазар в 

София, зад храма "Ал. Невски" 

6-8 май -  V-ти Национален събор на овцевъдите 

в България край Петропавловкия манастир до 

град Лясковец.  

21-24 май – Фестивал “Goatmilk” – Горна Бела 

Речка; 

28-29 май - Празник на розата, Карлово 

30 май – 3 юни – Трявна 

Обучение за служителите на паркови дирекции, 

РИОСВ и НПО, организирано от Асоциация на 

парковете в България 

10-12 юни  - Чупрене 

Турлашки фолклорен събор 

Фестивал на местните породи, организиран от 

ИАСРЖ в рамките на проект За Балкана и хората 

17-19 юни – „Ирин Пирин“ - Съборът на 

Югозапада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕЙНА ФЕРМА В ЦЕНТРАЛНИЯ БАЛКАН МОЖЕ ДА СЛУЖИ ЗА ПРИМЕР  

КАК ОТ СИРЕНЕ И МЛЯКО МОЖЕ ДА СЕ ПЕЧЕЛИ 

Ферма „Под Балкана“ в с. Васил Левски, Карловско има 500 овце от рядката порода Каракачанска овца и 130 биволи 

Българска Мурра, отглеждани свободно по пасищата на централна Стара планина. От тях семейство Никола и Таня Кулови 

правят кисело мляко и сирене. Фермата има регистрация по Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните за 

директни продажби. 

Промяната от предаване на прясно издоеното мляко до търсени и познати вкусни фермерско сирене и кисело мляко става 

възможна с инвестиция от 52 хиляди лева по линия на проекта „За Балкана и хората“ и с консултантска помощ на 

експертите от БИОСЕЛЕНА. Днес стопанството разполага с неголяма, но модерна мандричка, а производителността се е 

вдигнала в пъти, осигурявайки добри приходи на работливото семейство. 

И понеже всеки проект трябва да докаже ефективността си, след приключването на този експертите са направили и точни 

разчети, които са изключително показателни как един бизнес може да се развие, но ако не му се пречи. 

Преди да започнат да преработват млякото в сирене, Кулови са го предавали на мандри, където за литър биволско мляко 

са получавали средна цена от 1,27 лева. След направената инвестиция, когато са започнали да продават преработената от 

тях млечна продукция, а част от млякото все още са предавали на други мандри, средната цена за литър се е покачила на 

2,74 лв. Когато фермата започне да преработва и продава директно биволското си мляко, цената му ще бъде 3,78 лв. 

Положителният ефект от инвестицията наистина е впечатляващ и това личи от анализа на приходите, постигани от 

семейството преди да изградят мандрата и след това. Преди 2015, когато овчето и биволското мляко е било предавано 

само на мандрите, приходите на стопанството са достигали 46 935 лв. годишно. Разходите им обаче са били 46 552 лева, 

затова и годишната печалба е възлизала едва на 383 лв. 

                                                                            

 

               
 

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА 
СОФИЯ 1000, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 48, ЕТ.4, СТ.410  
WWW.BIOSELENA.COM 
ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:  
РАДОСТИНА ЦЕНОВА - ОТГ. КОМУНИКАЦИИ 
radostina.tzenova@biodiversity. bg 
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Българска фондация Биоразнообразие обяви 

2016 за година на Балкана и специално на 

неговата Централна и Западна част, на 

малките стъпки, които се случват там, 

благодарение подкрепата на проект „За 

Балкана и хората“,така че опазването на 

природата да върви ръка за ръка с 

устойчивото развитие и добруването на 

хората, живеещи от и с планината и моделът 

да е печеливш и за двете страни. 

След приключването на проекта обаче приходите нарастват до 91 
845 лв., от които най-малко са идвали от предаването на млякото 
на мандрите, а най-много – от директните продажби, особено от 
биволското сирене. И разходите на фермерите също са се 
покачили до 65 320 лв. Но дори при това положение крайната 
печалба възлиза на 26 525 лв., което е в десетки пъти над тази, 
реализирана преди изпълнението на проекта. 

Един наистина успешен пример как с трудолюбие и швейцарска 
помощ дребен производител може да печели достойно в района 
си, като опазва редки породи и поддържа природата на Балкана. 

Можете да се уверите с очите си в успеха на сем. Кулови. От 
лятото на 2015 фермата работи и като демонстрационен център 
по проект “За Балкана и хората”, отворена е за посетители до 9 до 
17 часа седем дни в седмицата. Можете да видите как се прави 
сирене и мляко, както и да си купите за вкъщи. Семейството 
продава продуктите си от мобилна хладилна витрина на 
изложения, панаири и фермерски пазари, а от 1 април 2015 има и 
представителен магазин в Пловдив (ж.к. Кючюк Париж, бул. 
„Н.Вапцаров“, срещу кафе Мираж, посока Коматевски възел). 

За връзка със сем. Кулови: тел.: 089 844 8813 и фейсбук страница 

на мандрата: Ферма „Под Балкана“                      
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ЗАПОЧНАХА СНИМКИТЕ ЗА 

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 

НА WWF И АПБ ПО ПРОЕКТА 

През януари беше подписан договор с „Он скрийн 

продакшън“ за изработването на филм за ПЕС 

схемите и финансовите механизми в пилотните 

райони на проекта, които са част от работата на 

WWF и Асоциация на парковете в България.  

Снимачният процес вече започна и в момента 

екипът по заснемане на филма е част от всички 

значими събития  по проекта, включително 

залесяването и всички текущи инициативи и 

дейности. Очакваме филмът да бъде готов през 

септември 2016. 

 

http://www.bioselena.com/
mailto:radostina.tzenova@biodiversity.bg
http://bioselena.com/bg/news/view/217/
http://bioselena.com/bg/news/view/204/
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B4-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BDa-Under-the-Balkan-Mountains-Farm/967944223239323

