GOOD PRACTICE

Модернизация и нови инвестиции в диверсифициращо се говедовъдно стопанство

Контекст
Димитър Димов е второ поколение фермер, магистър агроном, който започва да се занимава със
земеделие още на 18 години през 2008 година, вдъхновен от успешния опит на семейното
стопанство и възможностите, които инструментите на ОСП предоставят за реализация на бизнес
начинанията в селското стопанство. Младият фермер стартира със зърнопроизводство, а няколко
години по-късно експериментира с прилагане на технология за прецизно земеделие и започва да
отглежда едър рогат добитък - за мляко и месо. Димитър сам организира и ръководи
производствената, административната и търговска дейности.
Следвайки пазарните тенденции и потенциал, Димитър специализира в отглеждането на
месодайно направление говеда от породите Херефорд и Ангус, като изборът му е съобразен с
условията на целогодишно пасищно отглеждане. Животновъдният обект е в землището на село
Вълчи извор, общ. Болярово.
Стопанството се намира в необлагодетелстван район, част от площите попадат в защитена зона
от Натура 2000, което налага спазване на конкретен начин и срок за косене на постоянно
затревените площи. Преобладаващите обработваеми пaрцели на фермера са с неправилна форма и
при торенето и сеитбата в повечето случаи стават големи застъпвания. С развитието на
животновъдната дейност, стопанството се оказва необезпечено с необходимия капацитет техника и
оборудване за ежедневното хранене на животните, когато са на паша; за предварителната подготовка
и обработка на фуражите, ключова за пълноценното усвояване от животните и качеството на месото;
за навременното и прецизно провеждане на агротехническите мероприятия при производството на
фуражни култури. Стопанинът е зависим от външни доставчици не само на агротехнически услуги, а
и на семена, чиито разходни пера всяка година растат. Намирането на работна ръка за фермата е
друг ключов проблем, налагащ намирането на решения за оптимизация на производството.
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Проект финансиран по ПРСР 2014-2020

„Без подкрепата на ПРСР не бих могъл да реализирам
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да
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устойчива
диверсификация и по - висока рентабилност“
Димитър Димов, собственик на стопанството
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бенефициент
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„Закупуване на техника за говедовъдно
стопанство“
изпълнен през 2016 г.
обл. Ямбол, общ. Болярово, землищата на с.
Вълчи извор и с. Горска поляна
ET Агроном - Димитър Димов
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
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субсидия в размер на 60% от допустимите
разходи, тъй като дейностите по проекта се
изпълняват на територията на населено
място,
чието
землища
попадат
в
необлагодетелстван район

Модернизация и нови инвестиции в диверсифициращо се говедовъдно стопанство
Цели

Резултати

➢ подобряване
на
цялостната
дейност
и
конкурентоспособност на стопанството
➢ трансформиране на бизнес перспективите на
стопанството и гарантиране на дългосрочната
жизнеспособност
➢ приспособяване към пазарните тенденции на
растящото търсенето на висококачествено месо,
както и към негативната тенденция за понижаване на
цените на зърнено-житните култури
➢ минимизиране
на
рисковете,
свързани
с
нестабилността на цени, природни бедствия,
вредители и болести

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Дейности
Благодарение на подкрепата по подмярка 4.1. по
ПРСР 2014-2020 в стопанството са закупени:
тороразпръсквач, косачка, фуражораздаващо ремарке,
претоварващо ремарке, сеялка за пролетни култури,
колесен трактор, антена, софтуер за дисплей, верижно
задвижване преден и заден мост, прикачен колесар,
линия за обеззаразяване на семена и експресен
анализатор за зърнени и маслодайни култури.
Направено е и обследване по енергийна ефективност.

НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА
Звено за управление
гр. София, 1606, ул. „Валадйска“ 29, ет. 4
office@ruralnet.bg; www.ruralnet.bg

подобряване на ефективността, включително чрез намаляване на текущи разходи и повишаване на приходите
увеличаване на пазарните ползи от селскостопанските продукти и пряката им реализация на българския пазар
създаване на рентабилна и високоефективна професионална говедовъдна ферма
въвеждане на нови технологии, допринасящи за производството на висококачествени продукти
ефективното използване на производствените и природните ресурси, прилагане на екологощадящи практики
подобряване на енергийната ефективност, хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните и екологичните
условия
➢ назначен на пълен работен ден един работник- принос към осигуряването на заетост в селските райони

Вдъхновяваща история за младите
Фиансираният по подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 проект
демонстрира един успешен пазарно ориентиран модел със силен
мултиплициращ ефект към други области и стопанства, изправени пред
сходни проблеми. Той е обещаващ знак как умелото използване на
местните предимства, а и ограничения, могат да доведат до значителна
икономическа възвръщаемост, ефективност на ресурсите и подкрепа към
създаването на работни места.
Проектът е специален, защото ви среща с един целеустремен,
предприемчив и смел млад човек, който от опит е разбрал, че успехът се
отстоява ежедневно и се гради на всеобхватни знания и способности за
оцеляване и адаптация в океана от нови технологии, правила, документи,
стандарти, контрол, изисквания, пазарна динамика и несигурност.
Успешната историята на Димитър е истинска вдъхновяваща история за
това как знанията на младите хора и тяхната новаторска нагласа имат
потенциала да променят бизнес моделите и системите, модернизирайки
селската икономика.

