
Наименование на проекта: 

„Мобилен професор “ 

 

Финансиране:  

ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 По 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране 

и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ 

BG06RDNP0001-16.001 

Бенефициент: „Мобилен професор“ ДЗЗД 

Продължителност на проекта: до 36 месеца, считано от датата на подписването на този договор, но 

не по-късно от 1 септември 2023 г. 

Стойност на проекта: 496 629.30 лв. 
Проектът се изпълнява в партньорство между: НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА 

АСОЦИАЦИЯ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Земеделски производител Илия Атанасов Илиев, 

Земеделски производител Румен Петров Тодоров, Земеделски производител Добромир Иванов 

Димитров, БАНКО ЛЮДИЕЛ ЕООД, Земеделски производител Станка Йорданова Славчева, 

Земеделски производител Фатма Юсеин Шабан, Земеделски производител Илия Георгиев Димитров, 

Земеделски производител Сабри Илназ Хасан, Земеделски производител Жельо Димитров Димитров, 

Земеделски производител Никола Янев Кулов, СТРС ЕООД, ЕТ РУМЯНА Г. ДИМИТРОВА, 

Земеделски производител Нели Рангелова Кирилова,  

 

Кратко описание на проекта:  

 Мобилен професор е проект, чиято идея е да се сформира екип от учени-специалисти в най-

важните области на животновъдството, които ще посещават лично всяко едно от стопанствата на 

участващите овцевъди и ще изготвя конкретен научно-практически, анализ на всяка ферма. Основните 

дейности се състоят в споделяне на знания и даване на препоръки, изпълнение на препоръките от 

страна на фермерите и проследяване на ефекта от промените върху представянето на фермите и 

стопанствата им. Ще бъдат засегнати няколко области, а именно: Хранене, Развъждане, 

Репродукция, Механизация и автоматизация, Зоохигиена и сгради, Здравеопазване, Икономика 

 Друга част от проекта включва възлагане изработването на поточна линия от вакуумен тип за 

иновативна преработка на фураж за овце /люцерна/' чрез дехидратация. Част от участващите в проекта 

фермери отглеждат люцерна, която сушат и използват за изхранване на овцете си. Те споделят 

следните проблеми: 

 При продължителен престой на люцерната на полето се увеличава риска от загуби, 

предизвикани от неблагоприятни климатични условия: 

-отмиване на разтворими хранителни и минерални съставки, разтворимата част на ' протеина; 

-създават се условия за развитие на плесени и гьбични болести и съответното наличие на 

микотоксини, или замърсяване на фуража с почва. 

С новия метод на преработка на люцерната ще се тества дали тези проблеми могат да бъдат 

проеодоляни. 

На трето място, като част от проекта е предвидено въвеждане ползването на интелигентни 

системи за управление на стопанството в стопанствата на всички участващи фермери като целта е 

стопаните да бъдат улеснени в работата си и да подобря I дейността си. 

Основните резултати и ползи от дейностите, предвидени по проекта, се изразяват в следното: 

□ Участващите ферми ще станат по-успешни; 

□ Участващите ферми ще станат по-рентабилни: 

□ Прилаганите модели ще се използват в много други ферми през следващите години. 

 

Основната цел  

Подкрепата на иновациите е основен приоритет на национално и европейско равнище. 

Настоящият проект е насочен съм развитие на нови форми на трансфер на знания и иновации, които 

не са прилагани до момента в страната, нито на ниво стопанство по . отношение на участващите 



фермери. Направен е внимателен предварителен подбор на дългогодишни специалисти в седемте 

основни направления на проекта, които сформират мобилен екип от учени. Този екип посещава всяко 

едно от участващите стопанства и прави моментна ..снимка“ - снема данни за дейността на 

стопанството във всяка една от седемте жизненоважни област и - Хранене. Развъждане. Репродукция. 

Механизация и автоматизация, Зоохигиена и сгради. Здравеопазване. Икономика. След анализ на 

събраните данни екипът от учени подготвя списък с препоръки, които ще .доведат до подобряване на 

дейността без или с минимални финансови ресурси, съгласно волята на фермера. Допълнително, с цел 

подобряване дейността на фермерите, в стопанствата на всички производители, участващи в проекта, 

се въвежда за периода на проекта ползване на софтуер за управление на стопанствата. 

 Друга част от проекта е свързана с въвеждане в част от стопанствата на участващите : фермери 

на хранене с люцерна, която е изсушена чрез прилагането на нова технология. 

Целта на проекта е прилагането на описанит е дейности да доведе до постигане на следните резултати: 

 Намаляване на себестойността на произведената продукция; 

 Оптимизиране на разходите; ОПовишаване на уменията на фермерите; 

 Посетените ферми ще станат по-рентабилни; 

 Намаляване на отделните рискови фактори при отглеждането и храненето на i животните. 

 


