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име на проекта „Закупуване на техника и оборудване

за месодайна говедовъдна ферма“

статус на изпълнение изпълнен през 2017 г.

населено място обл. Ямбол, общ. Болярово, землищата

на селата Вълчи извор, Горска поляна,

Голямо Крушево

бенефициент „Агролес Димов“ ЕООД

мярка/подмярка подмярка 4.1 „Инвестиции в

земеделски стопанства” на ПРСР 2014-

2020

обща сума на 

инвестицията по 

проекта 

535 930 лева

финансов принос по 

мярката/подмярката

субсидия в размер на 60% от

допустимите разходи, тъй като

дейностите по проекта се изпълняват в

землища, попадащи в

необлагодетелстван район

Подкрепа на инвестиците в месодайна говедовъдна ферма

Проект финансиран по ПРСР 2014-2020

Контекст
Николай Димов е собственик на стопанство „Агролес Димов“ ЕООД, който поставя

началото на селскостопанската си дейност през далечната 2001 година, стартирайки с

производствo на зърнени и маслодайни култури. През 2004 г. той е един от първите в страната,

експериментиращ технологията No-Till при обработката на земите, голяма част от които

попадат в необлагодетелствани райони. С отглеждане на едър рогат добитък Николай се

занимава от 2005 г. Благодарение на финансиране по мярка 121 на ПРСР 2007-2013, „Агролес

Димов“ ЕООД обезпечава агротехническите нужди на растениевъдното направление в

стопанството. Николай е и един от първите енстусиасти в наши дни в страната, занимаващ се с

месодайно говедовъдство- през 2014 г. формира първото си стадо от крави кръстоски от

България и юници Гаскон от Франция, а година по-късно създава стадо Абърдийн Ангус, крави

с произход Германия, Чехия и Румъния и 4 чистопородни бика Абърдийн Ангус.

Подкрепата на дохода през годините по схемите на директните плащания, направените

инвестиции по ПРСР, както и финансираните изцяло със собствени средства, допринасят за

значителното подобряване на ефективността и производителността на стопанството. Но

високите производствени стандарти на ЕС в сектора, по-високите рискове от ценова

нестабилност и негативната тенденция за понижаване на цените на зърнено-житните култури,

по- честите и тежки метеорологични прояви, санитарни и фитосанитарни кризи, засягащи

добитъка и агрономическите активи, налагат избор на подходяща стартегия за развитие.

Фермерът като предприемач има ясна концепция за повишаване на устойчивостта, чрез която

да се адаптира и подготви за справяне с различни бъдещи рискове и кризи. Водещ фактор в

избора на стратегия на производствена диверсификация (чрез развитие на говедовъдната

дейност в стопанстовото) за Николай е засилващият се интерес и пазарен потенциал за

качествено говеждо месо. Това обаче изисква целенасочени сериозни инвестиции в

чистопородни животни, в преструктуриране, модернизация, нови технологии, машини и

оборудване за обезпечаване на разрастващата се животновъдна дейност.

GOOD PRACTICE

„Ако един предприемач е убеден в дадена концепция,

има визията и смелостта да реализира идеята,

постоянен е и упорит, това може да доведе до

впечатляващи резултати. “ Николай Димов, собственик

на стопанството
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Цели

Главна цел на тази инвестиция е да се

подобрят ефективността, продуктивността,

рентабилността и производствените условия на

стопанството. Специфичните цели са свързани с

приспособяване на стопанството към пазарните

тенденции на растящото търсенето на

висококачествено месо, адаптация и

минимизиране на негативните ефекти от по-

високите пазарни рискове, нестабилност на

цените, по- честите и тежки природни събития,

както и санитарни и фитосанитарни кризи, които

могат да повлияят на производството.

Дейности
Благодарение на подкрепата по подмярка 4.1.

по ПРСР 2014-2020 в стопанството са закупени:

фуражораздаващо смесително ремарке с

патентован механизъм и патентована система на

смесване, сеносъбирач, две косачки,

сламопреса, лентова дъждовална машина,

вертикална многостепенна помпа, дизел мотор

помпа за захранване на две тръбно ролкови

машини за дъждуване, фотоволтаична система

за собствено потребление.

Резултати
➢ подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанството чрез преструктуриране и развитие на

наличните материални мощности в стопанството и въведените нови процеси, техника и технологии

➢ ефективно и рентабилно производство на висококачествени животински продукти и фураж

➢ понижаване на производствените разходи от намалена зависимост от външни доставчици на стоки и услуги

➢ намаляване на себестойността на единица продукция в следствие на оптимизация и прецизиране на процесите на

хранене, косене, събиране на сено, управление на пасища, както и от използването на дъждовалната система за

напояване

➢ подобряване условията на труд, хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните и екологичните условия на

производство

➢ патентованата технология при храненето осигурява по-добро хранене и здраве на животните

➢ назначен на пълен работен ден един работник- принос към осигуряването на заетост в селските райони

Реализацията на проекта позволява на фермера да следва своята стратегия за развитие и паралелно с

изпълнението на проектите по подмярка 4.1 той инвестира през 2017 г. в майки Месодаен Симентал от Германия и

майки Абърдийн Ангус, както и 8 бика от породите Абърдийн Ангус от Ирландия, Лимузин и Симентал.

Отличен пример на пазарно ориентиран модел
Проектът показва как солидарната подкрепа от страна на ЕС, конкретно чрез ПРСР, дава възможност да се

развиват устойчиви ферми дори в необлагодетелствани селски райони, тъй като благодарение на финансовата

подкрепа за земеделските производители и тяхната усърдна работа, те могат да правят нови инвестиции и да

откриват нови работни места, демонстрирайки тяхната ключова роля в съживяването на тези райони. Този проект

е отличен пример за обществото как работят инструментите на Общата селскостопанска политика на ЕС и как тя

допринася за развитие на селските райони, икономика и околна среда, което е толкова важно за промяната на

общественото мнение, че решенията на земеделските производители са водени от модела на субсидиране.

Решението за този проект е изцяло пазарно ориентирано и подкрепата по ПРСР 2014-2020 помага за пазарната

адаптация на земеделския производител в контекста на най-високите европейски производствени стандарти.

Подкрепа на инвестиците в месодайна говедовъдна ферма
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„Витрина на нашия труд, са нашите животни!
Николай Димов, собственик на стопанство „Агролес Димов“ ЕООД

„Благодарение на безвъзмезднита финансова подкрепа са създадени племенни стада, които ще

допринесат за повишаване на ефективността на месодайното говедовъдство в България. Фермата е

модел на премерено поет риск, базиран на инвестиции в утвърдени месодайни породи.

Андрей Чалъков, изпълнителен директор на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България

Подкрепа на инвестиците в месодайна говедовъдна ферма


