
Оперативен план  

За Изграждане на затворен цикъл в производството на 

протеини и 

За Пртньорство между Италия и България в производството 

на фуражи  

 

ЦЕЛИ: 

Основната цел е да се създаде интегрирана производствена верига 

между земеделски предприемачи от област Романя (Италия) и България с 

цел транснационално призводството на растителни протеини. 

Това предполага конституирането на земеделско сдружение в България за 

директно управление на земеделските дейности и на остатъчните 

продукти (протеиново брашно и растително олио за енергийна употреба) 

предназначени за зоотехническата производствена верига в Италия. 

 

Фаза 1 (първите 3 години) 

 

1. Организиране директно производство на растителни протеини 

(рапица, слънчоглед) в България чрез обособяване на 15-20 

хиляди хектара от взети на концесия / арендовани/ земи за 

минимум 20 год. общинска или държавна собственост. 

 

а) Производството ще се управлява от италиано-българско 

дружество регистрирано в България 

 

б)  Площите трябва да отговарят на изискването за платени налози 

и такси, както и данъци според Европейското Законодателство 

(Регламент на Европейската Комисия СЕ 73 от 2009г.) 

 

2. Постигане на гарантирано производство на растителни протеини 

от обща (сборна) площ възлизаща на около 15-20 хиляди хектара 

чрез сключване на дългогодишни договори за период от минимум 

5 и максимум 15 години с български частни земеделски 

предприемачи 

 

а) С гарантирана минимална цена и с максимална такава 

 



б) Производството трябва да отговаря, във всеки момент от 

производствения цикъл,  на съответното качество, гарантирано от 

Информационната Система на Разплащателната Агенция към 

Българското Министерство на Земеделието, т.е.  площите трябва 

да отговарят на условията за Европейска Земеделска Политика 

Регламент СЕ 73 от 2009г. 

 

3. Завършване на производствения процес с получаването на 

продукт с гарантиран местен произход 

 

а) Продукцията трябва да е проследена (контролирана) и гарантирана 

от Информационната система на Разплащателната Агенция към 

Министерство на Земеделието, т.е. площите трябва да отговарят на  

Европейската Политика за земеделие (Регламент СЕ 73 от 2009) 

 

4. Организиране на логистична платформа за управление на 

продукцията и транспортирането й в Италия (Варна – Равенна) 

 

5. Стартиране на проекти базирани на ос 4 от Програмата за 

развитие на селските райони (МИГ), в сътрудничество между 

Италия и България 

     а) Техническа помощ 

         б) Обучение на българския персонал 

в) Развитие на селските райони (селски туризъм, пешеходни 

маршрути,  конна езда и др .) 

г) Създаване на дидактически центрове, които да обучават 

населението от най-ранна детска възраст към процесите за устойчиво 

развитие и към здравословен начин на живот и т.н. 

 

ФАЗА 2  (години 4-та  – 6-та) 

 

1. Осигуряване съхранението на продукцията в бази на 

територията, където се добива и/или на пристанище 

 

2. Организиране на център за обработка на продукцията 

директно в  района, в който се добива, така че да се 

изнасят поотделно растителното масло и протеиновото  

брашно  



 

3. Организиране на ротационно засяване на площите със 

зърнени култури с цел устойчивост и опазване на 

околната среда  

 

4. Организация на животновъдните производствени 

вериги (говеда, домашни птици, яйца, овцевъдство и 

др.), така че растителните протеини да се 

трансформират в животински протеини в района на 

производството на крайния продукт и по този начин да 

се упражнява контрол върху целия цикъл на тази 

трансформация от самото начало на процеса до 

момента на предоставяне на крайния продукт на 

масата на консуматора. 

 
5. Развитие на производствена верига за биологични 

фуражи 
 

 

 

Субекти ангажирани в проекта: 

 

 Земеделски предприемачи от района на област Романя (Италия): 

БАДЖОНИ ГРУП,  АГРАРЕН КОНСОРЦИУМ и др. 

 

 European Academy EARTH – сдружение с нестопанска цел за 

Развитие на Селски туризъм и обучение 

 

 Земеделски предприемачи от България 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


