
 

 

 

 

 

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  

Договор № AGRI-2016-0198 

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.  

 

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КАМПАНИЯТА: 

 

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

Информационната кампания се изпълнява от 

Сдружение „Добруджанско аграрно и биз-

нес училище“ /ДАБУ/ по проект „ОСП за 

устойчив растеж: Мисията възможна“, До-

говор № AGRI 2016-0198, финансиран в 

рамките на покана на Генералната дирекция 

„Селско стопанство и развитие на селските ра-

йони“ на Европейската комисия за представяне 

на предложения 2015/С 351/9 относно инфор-

мационните мерки в областта на Общата селс-

костопанска 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! бе насочена към пости-
гането на няколко цели по отношение на Общата 
селскостопанска политика, обусловени от иденти-
фицираните нужди на трите основни групи заин-

тересовани лица в българо-румънския трансграни-
чен регион: 

1)    Широката общественост и по-специално младите 
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. 

Информационната кампания се проведе чрез реа-
лизацията на 24 дейности, организирани в 6 Работ-
ни пакета (РП), като дейностите от Работни пакети 1, 
5 и 6 бяха посветени на цялостното изпълнение на 
кампанията и управлението на информационните мер-
ки, а дейностите от РП 2, 3 и 4 бяха насочени към пос-
тигане конкретните цели на кампанията. 

Въвеждащите дейности бяха свързани с формирането 
на експертен екип, нужен за управлението на проекта. 

Разработени бяха интернет и фейсбук страница, който 
се обновяват и поддържат ежедневно с новини и статии 
на три езика. В началото на изпълнението на проекта 
бяха проведени и 4 промоционални пресконференции. 

Във връзка с изпълнението на втория работен пакет 

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

Заснети бяха 10 интервюта с избрани собственици на 

ферми или предприемачи в селското стопанство предс-
тавящи техния опит и споделени добри практики. Кли-
повете бяха излъчени в YouTube канала и Facebook стра-

ницата на кампанията. 

Разработен бе Каталог с добри практики - „Социалната 
функция на селското стопанство и подкрепата на Общата 
селскостопанска политика за устойчиво развитие“ на бъл-
гарски, румънски език и английски език. Електронната 
версия на каталога също е достъпна на сайта на кампани-
ята. 

Проведено беше он-лайн състезание за най-добър 
бизнес план в областта на устойчивото земеделие в съ-
ответствие с новите приоритети на ОСП за периода 2014-
2020 г.  10-те отличени бизнес плана бяха представени 
от  техните автори на публично събитие проведено 11 и 
12 май 2017 в град Варна. 

Разработен бе и комплект с обучителни материа-
ли, свързани с новите елементи на мерките за подкрепа в 
съответствие с националните планове и програми за раз-

витие на селските райони в България и Румъния. 

Организирани бяха 6 обучителни семинари за разясня-
ване на новите аспекти от Общата селскостопанска поли-
тика в България и Румъния. Обучени бяха над 120 земе-

делски производители, които се запознаха с възможнос-
тите за подкрепа от новия програмен период. 

В края на април месец 2017г. беше организирано и съби-
тие за изграждане на мрежи за разпространение на 

резултатите – с участието на български и румънски фер-
мери, целящо да ги обучи как да подпомагат представи-
тели на техните общности да кандидатстват за финанси-
ране в рамките на втория стълб на ОСП.  

Разработени и разпространени бяха информационни пла-

кати, който да рекламират новите възможности за финан-
сова подкрепа в рамките на втория стълб на ОСП. 

Проведени бяха 2 публични дискусии, в Констанца и 
Търговище, относно възможностите за устойчиво разви-
тие чрез ОСП в трансграничния регион България-
Румъния. 

В края на месец август 2016г бе организиран и дискуси-
онен панел „Устойчиво местно развитие чрез ОСП: 
Възможности до 2020 г.“ в рамките на ежегодното 
Международно изложение „Селското стопанство и всичко 

за него”, провеждащо се в гр. Добрич. 

В края на май месец — на 27 и 28 май 20017, в град 

Варна бе организирано двудневно Изложение на 
био-храни и био-продукти, с фокус върху предс-
тавяне на модела как био-храните могат да бъдат 
част от системата на общественото хранене, управ-
лявана от местната администрация – осигуряване на 
изхранване на ученици в училищата, университетс-
ките столове, уроци по готварство и здравословен 
начин на живот. Гостите и жителите на Варна се 
насладиха и на кулинарни демонстрации от извест-
ни шеф-готвачи. Използваните продукти бяха изця-
ло подбрани от местни био производители, участва-

ли в изложението. Събитието бе осъществено в пар-
тньорство с Фермерски пазари—Варна.  

По време на изпълнението на Информационната 
кампания: ОСП за устойчив растеж, бяха разработе-
ни публикувани специализирани статии, свърза-
ни с новия фокус на ОСП по отношение на подоб-
ряването на екологичните показатели и обществена-
та роля на селското стопанство. 

Всички разработени по проекта материали са качени 
на интернет страницата на проекта и в он-лайн 
пространството на кампанията в социалните мрежи. 

Заснет и излъчен бе информационен филм на 
тема: „Как да отглеждаме храната си днес така, 
че да не унищожаваме храната за нашите деца“. 

Спот от филма беше излъчен и по телевизията. 

Излъчени бяха радио-спотове и три специализира-
ни радио предавания в сферата на устойчивото земе-
делие. 

Финализирането на проекта е свързано с провежда-
нето на две финални пресконференции в градовете 
Добрич и Констанца за представяне на резултатите 
от реализацията на проекта.  

Резултати: 

РП 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 
устойчиви земеделски практики чрез ОСП на 
фермери и предприемачи в областта на селско-
то стопанство 

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

Обхват и цели: 

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/ 

Резултати: Резултати: 

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

