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име на проекта Развитие на стопанство за отглеждане на пчелни

семейства

статус на изпълнение започва юли 2015 г.

предстои да приключи 2020 г.

населено място с. Горно Абланово, община Борово, област Русе

бенефициент Людмила Георгиева

земеделски производител

мярка/подмярка подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади

земеделски стопани“, вкл. обучение по подмярка

1.1. "Професионално обучение и придобиване на

умения" по ПРСР 2014-2020

обща сума на инвестицията 

по проекта 

50 000 лева

финансов принос по 

мярката/подмярката

100 % от подмярка 6.1 на ПРСР 2014-2020

Вдъхновяваща история за млада биопчеларка

Проект финансиран по ПРСР 2014-2020

Людмила Георгиева е регистриран земеделски стопанин с основна дейност -

производство и реализация на биологично сертифициран пчелен мед. Нейният пчелин се 

намира в с. Горно Абланово, община Борово, където отглежда 126 пчелни семейства. 

Районът е със смесена растителност от акация, дъб, липа, слънчоглед, подходящ за паша 

на медоностната пчела. 

Пчелните семейства се отглеждат по методите на биологичното производство и стопанката 

е сключила договор с контролиращо лице по Закона за прилагане на Общата организация 

на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Плановете на Людмила са да 

продължи да разширява своето стопанство, специализирайки изцяло в биологичното 

отглеждане на пчелните семейства, в производството и реализацията на сертифициран 

биологичен мед.

За да реализира своите идеи за създаване на по- жизненоспособно и 

конкурентоспособно билогично стопанство, фермерката решава да се възползва от 

възможностите, които подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя за подкрепа на бизнес 

начинанията на стартиращите млади стопани. 

GOOD PRACTICE

„ Проектът е насочен към иновативни методи за отглеждане 

на пчелни семейства, за да създам едно по-жизненоспособно и 

конкурентоспособно стопанство“ – Людмила Георгиева

Контекст
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Цели
➢ създаване на жизнеспособно и устойчиво земеделско стопанство

➢ производство на висококачествен, здравословен и търсен на

пазара продукт- сертифициран био- пчелен мед

➢ разширяване на дейността- увеличаване броя на пчелните

семейства чрез развъдна дейност

➢ прилагане на иновативни подходи за отглеждане на пчели

➢ установяване на собствено стопанство в селски район,

осигуряващо заетост

Дейности
Дейностите по проекта на Людмила по подмярка 6.1 включват:

закупуване на машини и материали за изработване на пчелни сандъци,

закупуване на разпечатваща машина и сушилня за прашец; обучение за

придобиване на умения и компетентности, както в областта на земеделието,

така и опазване на компонентите на околната среда по подмярка 1.1

"Професионално обучение и придобиване на умения" по ПРСР 2014-2020.

При подготовката на документацията и разработването на бизнес плана по

подмярка 6.1 фермерката се е възползвала от безвъзмездните консултантски

услуги на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Людмила

продължава своето сътрудничество с НССЗ, ползвайки безплатните

консултации също и за успешно реализиране на проекта, и за спазването на

всички задължения до края на петата година, т.е. и за срока на мониторинга.

Проектът се осъществява в добро сътрудничество също и с доставчици,

както и клиентите на биологичния мед.

Резултати
➢ установяване на жизнеспособно и конкурентноспособно стопанство

➢ повишаване на произведствения капацитет- броят на отглежданите пчелните семейства е

увеличен от 126 (към момента на кандидатстването) на 191 бр. към годината на проверката

по проекта

➢ реализирани инвестиции в материални активи за обезпечаване на произведствения процес

➢ оползотворяване даденостите на региона при прилагане на екологощадяща земеделска

практика

➢ осигурена заетост за младата стопанка и установяването й в селски район

➢ придобити умения и компетентности в областта на земеделието и опазване на компонентите

на околната среда

Благодарение на подпомагането по подмярка 6.1. от

ПРСР 2014-2020 младата стопанка реализира своите

мечти и бизнес начинания, свързани със създаването на

собствено биологично пчелно стопанство.

Историята на Людмила е вълнуваща за младите

жени, защото илюстрира как целеустремено и

поемайки по не лекия фермерски път на село, е

възможно да бъдеш независим и щастлив с резултатите

на труда си, тук в България. Людмила е отличен пример

за ентусиазма, отдадеността и находчивостта на

съвременните млади стопани.

Вдъхновяваща история за младите жени в земеделието

Вдъхновяваща история за млада биопчеларка


