
Наименование на проекта: 

„ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ “ 

 

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: „Всичко за овцете“ 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: 596 658.00 лв. 
 

 Проектът се изпълнява в партньорство между: 

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА, ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, 

Земеделски производител Ана Георгиева Минковска, Земеделски производител Ахмед Мустафа 

Сербез, Земеделски производител Димитър Илиев Иванов, Земеделски производител Донка Кирова 

Кирова, Земеделски производител Илия Иванов Стоев, Земеделски производител Кадир Нурула 

Осман, Земеделски производител Красимир Стоянов Стоянов, Земеделски производител Тодор 

Димитров Русинов, Земеделски производител Ангел Димитров Нейчев,  

 

Кратко описание на проекта:  

Основната цел на проекта е да обедини ресурсите, познанието, бизнеса и институциите, които 

имат отношение към овцевъдството и производните процеси чрез обща национална уеб-базирана 

платформа. Основната част на платформата ще се състои от събрана и систематизирана информация 

за породите овце, популацията, разпространението и отглеждането на овце в България. Всички 

особености, рискове и технологии, свързани с отглеждането на овцете, както и последващата 

преработка на продукция от овцевъдството. Ще бъде включена и полезна информация, както за самите 

.овцевъди, така и за кандидат-студенти, научни работници, потребители и инвеститори. 

Предвижда се да бъде използван и интердисциплинарен подход за реализацията на проекта - 

платформата ще обобщава информация в сферата на овцевъдството, законодателството, науката и 

бизнеса. Платформата ще предоставя пълна информация: за конкретните възможности за използване 

на продукцията, за качествените класификатори на породите, качеството на суровините и употребата 

им в, промишлеността, новости и препоръки в областта на храненето на животните, доене, иновации, 

превенция и борба с болести и т.н. Ще бъде сформиран екип, който ще събира и обработва както 

наличните информационни източници, така и нови източници за България и Европа. Ще се ползва 

информация от водещи специалисти в областта на овцевъдството. Изработването на Уеб платформата 

ще бъде възложено на IT специалист. 

В платформата ще се въведат следните типове съдържание: 

- Регистър на овцете: 

- Новини по различни категории: 

- Стокова борса: 

- Документи: 

- Събития: 

- Научна дейност; 

- Изграждане на съвременен електронен форум: 

- Секция за работа, стажове, научна дейност и др.; 

: - Проекти и финансиране: 

- Бизнес каталог по държави и отрасли на дейности: 

- Заболявания и епизоотии. ваксинации и профилактики: 

- Нормативната база, приложима в сектора; 

всякаква друга информация по теми, актуални и вълнуващи овцевъдите и заинтересованите лица в 

областта. 


