
 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО 

И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ (ДАБУ)  
гр. Добрич, 9300,  
ул. „България“, № 3 
Тел.: +359 (58) 655 626, 
факс: + 359 (58) 605 760,  
е-mail: agroinfo.project@gmail.com 

Интернет страница на кампанията: 
http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Намерете ни и във Фейсбук и YouTube:  
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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (ВУМ)  
гр. Варна, 9000,  
ул. „Оборище“, № 13А 

Тел.: +359 (58) 655 620, 
e-mail: dobrich@vumk.eu, office@vum.bg 

Интернет страница: www.vum.bg 

ПАРТНЬОРИ 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: 
Мисията възможна 

Оптимизиране на екологичната устойчивост 
и икономическата жизнеспособност на 

селското стопанство чрез прилагането на 
ОСП в българо-румънския трансграничен 

регион  

Този проект е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Тази публикация отразява единст-

вено мнението на автора и Европейската комисия не 
отговаря за съдържанието на информацията.  

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК 

 НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБИТИЯ В  

РАМКИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА  

КАМПАНИЯ „ОСП ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ:  

МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА“  

МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА-

ТА НА ПРОЕКТА: 

http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Информационната кампания се изпълнява от Сдру-
жение „Добруджанско аграрно и бизнес учи-
лище“ /ДАБУ/ по проект „ОСП за устойчив рас-
теж: Мисията възможна“, Договор № AGRI 

2016-0198, финансиран в рамките на покана на 
Генералната дирекция „Селско стопанство и разви-
тие на селските райони“ на Европейската комисия 
за представяне на предложения 2015/С 351/9 от-
носно информационните мерки в областта на Обща-
та селскостопанска политика.  

Информационната кампания “ОСП за устойчив 
растеж: Мисията възможна” се изпълнява от 
Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес 
училище“ (ДАБУ) в партньорство с Висше учи-

лище по мениджмънт (ВУМ) – Варна.  
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: 

Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната 

устойчивост и икономическата 

жизнеспособност на селското стопанство 

чрез прилагането на ОСП в  

българо-румънския трансграничен регион  
 

Договор № AGRI-2016-0198 

http://agroinfo.dabu-edu.org/
mailto:dobrich@vumk.eu
mailto:office@vum.bg
http://vum.bg/
http://agroinfo.dabu-edu.org/


Информационната кампания ОСП за устойчив рас-
теж: Мисията възможна! е насочена към постига-

нето на няколко цели по отношение на Общата сел-
скостопанска политика, обусловени от идентифици-
раните нужди на трите основни групи заинтере-
совани лица в българо-румънския трансграничен 

регион: 

1)    Широката общественост и по-специално млади-
те хора в градските райони; 

2)    Фермерите и селскостопанските предприемачи/ 
мениджъри; 

3)    Политиците на местно и регионално ниво, а съ-
що и регулиращите институции, които са ангажира-
ни с изпълнението на националните земеделски 
планове, свързани с въпросите на ОСП. 
Целите на информационната кампания са свързани 

с горепосочените целеви групи: 

(1)  Предефиниране на обществения дебат в Бълга-
рия чрез насочване на вниманието към важните со-

циални функции, които ОСП отрежда на земеделс-

ките производители; 
 

(2)  Повишаване на осведомеността и представяне 
на ключовото послание на ОСП по отношение на 

устойчивостта на селското стопанство; 
 

(3)  Осигуряване на бърз и устойчив преход към 
секторна политика, свързваща селското стопанство 
с устойчивото развитие и осигуряването на общест-
вени блага като опазване на околната среда и си-
гурност на храните. 

Информационната кампания се провежда чрез реализа-
цията на 24 дейности, организирани в 6 Работни пакета 
(РП), като дейностите от Работни пакети 1, 5 и 6 са посвете-
ни на цялостното изпълнение на кампанията и управлението 
на информационните мерки, а дейностите от РП 2, 3 и 4 са 
насочени към постигане конкретните цели на кампанията. 

Дейности 1.1. и 1.2. Формиране на екип за изпълнение и 
управление на проекта и разработване на пакет от докумен-
ти, необходими за управлението и изпълнението, на проекта. 

Дейност 1.3. Повишаване на осведомеността относно проек-
та чрез провеждането на промоционални пресконференции, 
създаване на интернет страница на кампанията, и др. промо-
ционални дейности. 

Дейност 2.1. Разработване на база-данни с фирми/частни 
ферми, които се занимават с органично производство и устой-
чива интензификация на селското стопанство. 

Дейност 2.2. и 2.3. Провеждане на интервюта с 10 избрани 
собственици на ферми или предприемачи в селското стопанс-
тво и разработване на кратки видео-клипове, представящи 
техния опит и споделени добри практики и излъчване на зас-
нетите промоционални клипове в YouTube канала и Facebook 
страницата на кампанията. 

Дейност 2.4. Отпечатване и разпространение на Каталог с 
добри практики „Социалната функция на селското стопанство 
и подкрепата на Общата селскостопанска политика за устой-
чиво развитие“ на български и румънски език.  

Дейност 2.5. и 2.6. Организиране и провеждане на он-лайн 
състезание за най-добър бизнес план в областта на устойчи-
вото земеделие в съответствие с новите приоритети на ОСП за 
периода 2014-2020 г.  като 10-те най-добри идеи ще бъдат 
представени по време на публично събитие  в град Варна.  

Дейност 3.1. Разработване и отпечатване на комплект обучи-
телни материали, свързани с новите елементи на мерките за 
подкрепа в съответствие с националните планове и програми 
за развитие на селските райони в България и Румъния. 

Дейност 3.2.   Организиране на 6 обучителни семинари за 
разясняване на новите аспекти от Общата селскостопанска 
политика в България и Румъния. 

Дейност 3.3. Организиране на събитие за изграждане на 
мрежи за разпространение на резултатите – с участието на 
български и румънски фермери, целящо да ги обучи как да 
подпомагат представители на техните общности да кандидатс-
тват за финансиране в рамките на втория стълб на ОСП.  

Дейност 3.4.  Разработване и разпространение на информа-
ционен плакат в рамките на кампанията, който рекламира 

новите възможности за финансова подкрепа в рамките 
на втория стълб на ОСП. 

Дейност 4.1.  Организиране и провеждане на 2 пуб-
лични дискусии относно възможностите за устойчиво 
развитие чрез ОСП в трансграничния регион България-
Румъния, в градовете Търговище и Констанца.  

Дейност 4.2.  Организиране на дискусионен панел 
„Устойчиво местно развитие чрез ОСП: Възможности до 
2020 г.“ в рамките на ежегодното Международно изло-
жение „Селското стопанство и всичко за него”, провеж-
дащо се в гр. Добрич. 

Дейност 4.3.  Организиране на двудневно Изложение 
на био-храни и био-продукти в град Варна с фокус вър-
ху представяне на модела как био-храните могат да 
бъдат част от системата на общественото хранене, уп-
равлявана от местната администрация – осигуряване на 
изхранване на ученици в училищата, университетските 
столове, уроци по готварство и здравословен начин на 
живот. Домакин на изложението ще бъде Института за 
кулинарни изкуства към Висше училище по менидж-
мънт. 

Дейност 5.1. и 5.2. Разработване и публикуване на 
медиен пакет, включващ специализирани статии, свър-
зани с новия фокус на ОСП по отношение на подобря-
ването на екологичните показатели и обществената 
роля на селското стопанство. 

Дейност 5.3. Публикуване на всички разработени по 
проекта материали на интернет страницата на проекта 
и в он-лайн пространството на кампанията в социални-
те медии. 

Дейност 5.4. и 5.5. Заснемане и излъчване на инфор-
мационен филм „Как да отглеждаме храната си днес 
така, че да не унищожаваме храната за нашите деца“ и 
кратък телевизионен клип 

Дейност 5.6. Излъчване на радио-спотове и организи-
ране на три специализирани радио предавания. 

Дейност 6.1. Провеждане на две финални пресконфе-
ренции в градовете Добрич и Констанца за представяне 
на резултатите от реализацията на проекта. 

Дейност 6.2. Отпечатване и разпространение на ин-
формационна листовка с резултатите от реализацията 
на проекта сред заинтересованите лица, на български и 
румънски език. 

Дейност 6.3. Оценяване и отчитане на проекта. 

 

Дейности: 

Работен пакет 1: Въвеждащи дейности 

РП 2: Промотиране на социалната функция на селското 

стопанство и подкрепата на ОСП за устойчиво развитие 

РП 3: Изграждане на капацитет за ангажиране с ус-
тойчиви земеделски практики чрез ОСП на фермери и 
предприемачи в областта на селското стопанство 

РП 4: Промотиране на устойчивото развитие на 
селското стопанство, стимулирано от ОСП, чрез 
местните власти в транс-граничния регион 

Обхват и цели: 

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА КАМПАНИЯТА: 

КАКВО ЦЕЛИ КАМПАНИЯТА: 
РП 5: Медийна кампания „Устойчивост чрез ОСП“ 

РП 6: Финализиране на проекта 

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КАМПАНИЯТА: 

http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Дейности: 

http://agroinfo.dabu-edu.org/index.php/bg/za-proekta/obhvat-i-tzeli
http://agroinfo.dabu-edu.org/

