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име на проекта „Предприятие за преработка на шипки“

статус на изпълнение изпълнен през 2020 г.
населено място с. Черновръх, общ. Трявна, обл. Габрово
бенефициент „БАЛЕВСКИ И КИРОВ“ ООД

мярка/подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти” от ПРСР 2014 – 2020

обща сума на 
инвестицията по проекта 3 513 936,56 лв.

финансов принос по 
мярката/подмярката

субсидия в размер на 50% от допустимите
разходи

Изграждане на бутиково и иновативно предприятие за преработка на шипки

Контекст

«Производството на Essential продукти, които са богати на автентични природни
вещества, полезни за човешкия организъм и осигуряват здравословно хранене на
потребителите, при това с гарантирана чистота по отношение на хербициди,
пестициди, ГМО, консерванти и добавки е основата на концепцията, философията и
стратегията на нашата компания "Балевски и Киров" ООД.
„Балевски и Киров” ООД е българско дружество основано през 2015 година като
семеен бизнес в чийто генезис са заложени „зелени технологии и решения”. Това
означава осъзнаване на необходимостта от използването на най-новите технологии,
на най-модерната техника и оборудване, които да щадят природата и да не и
нанасят разрушителни последици от една страна и от друга да създаваме Essential
продукти запазвайки в суровините дарените им от природата полезни вещества.
Концепцията, философията и стратегията на нашата компания се крият в
производството на Essential продукти с гарантирана чистота по отношение на
хербициди, пестициди, ГМО, консерванти и добавки, които осигуряват здравословно
хранене на потребителите.», Иво Балевски, собственик и управител на „Балевски и
Киров“ ООД

GOOD PRACTICE

„Преди 7 години Шипката като билка и като плод навлезе в живота ми като на
шега. От тогава до днес се отдадох на това да създам продукти, в основата на
които стоят незаменимите полезни съставки на шипковия плод и използвайки
ги да накарам Теб да се чувстваш удовлетворен и щастлив“, Иво Балевски,
собственик и управител на „Балевски и Киров“ ООД

Проект финансиран по ПРСР 2014-2020
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ЦЕЛИ 
Първоначалната идея на Иво Балевски, собственик и управител на «Балевски и Киров» ООД е била
отглеждането на шипки, но в търсене на разсад за вече наетите площи, е установил, че в България няма
преработвателно предприятие за шипките и единственото което се прави е тяхното сушене и изнасянето им
като суровина, основно в Германия, поради което първоначалната идея за отглеждане на шипки през 2013 г.
се трансформира в идея за тяхната преработка.
В продължение на две години, до 2015 г., собственикът прави проучвания и идентифицира проблеми при
преработката, свързани със сушенето, пресоването, запазването на полезните съставки във вече
преработените продукти и постигане на безотпадно производство.
В рамките на подготовката на проекта по подмярка 4.2. «Инвестиции в преработка/ маркетинг на
селскостопански продукти» от ПРСР за периода 2014-2020 са постигнати иновативни решения по
поставените първоначално идентифицирани проблеми.
Предприятието е изградено в един екологичен район в склоновете на Стара планина в село Черновръх в
близост до град Трявна, а основната цел е готовата продукция след преработката на шипките да бъде с
възможно най-високо съдържание на витамин С, витамин А (бета каротин), витамин Е (токоферони),
полифеноли и др., тъй като поради тяхното високо съдържание шипковият плод е толкова ценен и търсен.

ДЕЙНОСТИ
Проектът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” включва
изграждане и оборудване на ново предприятие за преработка на шипка.
Производството е разположено в новоизградената стопанска сграда на едно ниво. Предвидени са и складове
за готова продукция. В производствената програма са включени три вида основни продукти във варианти с
различна разфасовка.

GOOD PRACTICE

Собственикът, г-н Иво Балевски, към
момента финализира докторантурата си,
в рамките на която анализира ефекта на
ПРСР върху бизнеса в България по метода
Леонте. Използвайки този метод е
установил, че всяко едно евро от ПРСР,
инвестирано в България е допринесло за
повишаване на потреблението с 1,95
цента, а всеки един милион лева
инвестирани в българската икономика са
допринесли за реализирането на едно
работно място.

Изграждане на бутиково и иновативно предприятие за преработка на шипки

Проект финансиран по ПРСР 2014-2020
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Резултати
«Благодарение на подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020 и многобройния екип от специалисти, които участваха в разработването на
целия технологичен процес по преработката на Шипката, днес имам възможността да представя малко бутиково предприятие
за преработка на Шипки. Всички технологични процеси са разработени така, че максимално да щадят полезните вещества в
плодовете. Процеса по сушене на шипката преминава при температура до 50 градуса, което гарантира запазването на всички
полезни съставки в плодовете. Процесите по пресоване на семената и добиване на маслото, неговото съхранение и бутилиране
за първи път в света протича изцяло в азотна (безкислородна) среда, което елиминира възможността от протичане на
окислителни процеси. Нашето студено пресовано масло от семена на шипка изтича при температура до 28 градуса и ние
гарантираме за неговото качество 18 месеца след отваряне на опаковката.», Иво Балевски, собственик и управител на
„Балевски и Киров“ ООД

Отличен пример за пазарно ориентиран модел.
«Създадохме малко бутиково предприятие специализирано в преработката на Шипки в град Трявна. Всички
технологични процеси са разработени така, че максимално да щадят полезните вещества в плодовете.
В генезиса на нашия семеен бизнес са заложени „зелени технологии и решения”. Това означава осъзнаване на
необходимостта от използването на най-новите технологии, на най-модерната техника и оборудване, които да
щадят природата и да не и нанасят разрушителни последици от една страна и от друга да създаваме Essential
продукти, запазвайки в суровините дарените им от природата полезни вещества.
Суровината, която влагаме в нашето производство е 100% биологична. Нашето предприятие е био
сертифицирано. Имаме разработена система HACCP. Въведохме интегрирана система за качество, опазване на
околната среда и условия на труд.», Иво Балевски, собственик и управител на „Балевски и Киров“ ООД
Оценката на предлаганите продукти е отлична и фирмата печели множество надгради от изложенията, на които
участва и представя продуктовата си гама. http://www.balevski.eu/

През 2021 г. Иво Балевски бе домакин на събитие на Национална селска мрежа за демонстрация на иновативния проект.
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