
Пътеводител
за Балкана и хората

Проект "За Балкана и хората"



"Отношението и ангажираността към опазването на природата 
се превръщат във важен елемент от националната идентичност 
на българите. Темата за опазването на природата става част от 
ежедневието на хората и вече оказва влияние върху възприятията 
им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса" 

(от социологическо проучване на ЕСТАТ ООД, 2017)



Запазена природа - чиста храна - честен поминък
Сигурно много от вас са чували израза "ефекта на пеперудата”. Използването на пеперудата като 
символ на малка промяна, водеща до големи последствия, се свързва с разказа "Гръмна гръм” на Рей 
Бредбъри. Героят Екълс взема участие в сафари за тиранозавър рекс, което се организира чрез 
връщане назад във времето с 60 млн. години. При срещата с тиранозавъра, Екълс изпада в паника 
и нарушава забраната да се стъпва встрани от пътеката. Така той неволно смачква една пепе-
руда. При завръщането си обратно в 2055 г. героят установява, че са настъпили големи промени. 

Едни от най-големите промени в природата настъпват със "селскостопанската революция”, коя-
то довежда до драстични и бързи промени в земеползването, до интензификация на селското 
стопанство и урбанизация, до производство на храна, което нарушава крехкото равновесие с 
опазването на природата.

Именно запазването на равновесието между природата и развитието на селските райони стана ми-
сия на екипа на проект "За Балкана и хората”. Искахме да покажем, че зоните от мрежата Натура 
2000, природните и националните паркове не са забранени територии, а напротив – те са гаран-
ция за изграждането на успешен модел за местните хора, за бизнеса и за околната среда.

Щастливи сме, че намерихме съмишленици: млади хора и бъдещи лидери, от които ще зависи на-
шият по-добър и по-качествен начин на живот;  местни предприемачи и фермери, които развиват 
семейния си бизнес, съхраняват традициите и се грижат за опазването на природата в Натура 
2000 зони в Западна и Централна България; държавни служители, които отговарят за управление-
то на защитените територии, за опазването на редките породи животни, за безопасността 
на храните, за прилагането на доброволни и обществени схеми за поддържане на екосистемните 
услуги. 

В този Пътеводител сме събрали само част от историите на фермери, семейни бизнеси, големи 
компании, граждани и институции, които подкрепихме и които споделят нашата мисия за чиста 
храна и честен поминък.

Проект "За Балкана и хората” се изпълнява от шест български и четири швейцарски партньора. 
Дейностите се осъществяват пилотно в Натура 2000 зони в Западна и Централна България и 
са финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество.
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За да се ориентирате по-лесно в Пътеводителя, разберете какво 
стои зад категориите, които използваме:

Подкрепен фермер – това са малки семейни ферми, в които се отглеждат овце, кози, 
крави, биволи, кокошки, зайци, пъдпъдъци и пчели в територии със съхранена природа. 
Животните често са от традиционни български породи и се отглеждат екстен-
зивно, пасищно и на открито през по-голямата част от годината.  Проектът оказа 
финансова подкрепа за оборудване на помещения за преработка на продукцията във 
фермата, организира обучения за добри хигиенни практики и преработка във ферма-
та, маркетинг и директни продажби.
Всички подкрепени ферми са регистрирани в Българската агенция по безопасност на 
храните за производство и директна продажба на млечни и месни продукти, яйца, мед 
и пчелни продукти. При преработката се използват традиционни рецепти и занаят-
чийски методи. Не се използват хранителни добавки, оцветители, консерванти, ГМО 
съставки. Част от фермите са сертифицирани биологични производители.

Поддържащ биоразнообразието бизнес – това са микро-предприятия, чийто бизнес 
модел зависи от  устойчивото използване на природните ресурси – билки, горски 
плодове и др., и допринася за опазване и/или възстановяване на биоразнообразието. 
Проектът финансира 60% от стойността на представените бизнес-планове, а ос-
таналите средства се осигуряват от самите предприемачи. Кандидатстването е 
на конкурсна основа и са били одобрени само тези бизнес идеи, за които има доказан 
положителен ефект върху биоразнообразието.

Финансов механизъм – това са механизми, при които бизнесът изпълнява пряко или 
финансира дейности, присъщи на администрацията на защитената територия или 
функции на самата защитена територия. Полученото финансиране от проекта е 
в размер на 90% от стойността на бизнес предложенията срещу ангажимент от 
5 години подкрепеният бизнес да ре-инвестира 20 % от печалбата си в дейности, 
свързани със съответната защитена територия.

Бизнес и екосистемни услуги – това е отговорен бизнес, подкрепящ плащания за еко-
системни услуги в защитени територии: съхраняване на качеството и количество-
то на водата чрез залесявания във водоохранните зони, предпазване от природни 
бедствия, опрашване на растенията и др.

Натура 2000 зони – европейска екологична мрежа от територии, в които се опазват 
застрашени видове и природни местообитания. България е втората страна в ЕС с 
най-високо ниво на биологично разнообразие, което я поставя и сред държавите с 
най-висок процент площи в Натура 2000 (34%). Над 90 % от микро, малкия и среден биз-
нес в страните-членки използва природни ресурси от територии с висока природна 
стойност и Натура 2000 зони. Проект "За Балкана и хората” стартира пилотно в 9 
зони от Натура 2000, които до края му станаха над 20. 

Природата и бизнесът могат да съществуват в хармония
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1. Ферма "Вършец" – Вършец, общ. Вършец
2. Ферма "Благовец" – с. Благово, общ. Монтана
3. Пчелин "Теодор Пушкаров" – с. Меляне, общ. Георги Дамяново 
4. Пчелин "Иванка Колова" – с. Горна Ковачица, общ. Чипровци
5.  Пчелин "Младенка Занкова" – с. Гаганица, общ. Берковица
6. Ферма "Йордан Живков" – с. Превала, общ. Чипровци
7. Цех за преработка на горски плодове – с. Превала, общ. Чипровци
8. Имение Обичковци – землището на с. Чифлици, общ. Белоградчик
9. Ботанически кът "Лопушна“ – с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново
10. Фото укрития за наблюдение и заснемане на диви животни и птици – с. Брезе, с. Добравица
11. Демонстрационен център "Традициите на Северозапада“ – с. Превала, общ. Чипровци
12. Център за изкуство, занаяти и етнография – с. Меляне, общ. Георги Дамяново

Натура 2000 зона
Западна Стара планина и Предбалкан BG0001040
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Малка ферма, която стопанисва 16,5 ха 
обработваема земя и пасища в района 
на Вършец. Отглеждат 23 млечни крави, 
които дават около 200 л мляко, което 
се преработва във фермата на кисело 
мляко и бяло саламурено сирене. 
Фермерът продава продукцията си във 
Вършец, Берковица и София (млекарница 
”Пешев”, ж.к. Люлин, ул. "Луи Пастьор”).

Краве бяло саламурено сирене 
и краве кисело мляко

Александър Ангелов
гр. Вършец
тел.: 0877 857685
e-mail: sonqsonq24@abv.bg
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Вършец" Подкрепен фермер

гр. Вършец, общ. Вършец  

1

Славейко Тодоров
GPS: 43.358202, 23.222134
тел.: 0878 269359
с. Благово, общ. Монтана
http://hranaotbalkana.bg

Краве сирене
Краве кашкавал 
Краве прясно и кисело мляко

Ферма "Благовец" 
с. Благово, общ. Монтана    
            Подкрепен фермер  

2
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Пчелин "Теодор Пушкаров"  Подкрепен фермер

с. Меляне, общ. Георги Дамяново

3

Теодор е потомствен пчелар, наследил занаята 
от своя дядо. Живее в Монтана, а пчелинът му 
се намира в малкото планинско селце Меляне. 
Теодор гледа на пчелите не просто като на 
бизнес или начин на препитание, за него те 
са истинското му призвание. На самия пчелин 
е засадил близо 170 дръвчета акация и липа, но 
признава, че това за него е по-скоро хоби.

Произвежда акациев 
и билков пчелен мед

Теодор Пушкаров
GPS: 43.358650, 23.017461
с. Меляне, общ. Георги Дамяново
ул. "Първа“ 31
http://hranaotbalkana.bg
тел.: 0887 098645
Фейсбук: Храна от Балкана
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Пчелин 
"Иванка Колова" 
с. Горна Ковачица, 
община Чипровци

Подкрепени фермери   Произвеждат пчелен мед 

Яйца от свободно отглеждани  
кокошки

Йордан Живков
GPS: 43.466691, 22.846945
с. Превала, общ. Чипровци
тел.: 0885 922787
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Йордан Живков"  Подкрепен фермер

с. Превала, общ. Чипровци

Семейство Живкови са пенсионери и от скоро 
започват да се занимават със свободно от-
глеждане на кокошки за производство на яйца. 
Фермата им се намира в с. Превала в зона от 
мрежата Натура 2000. 

Яйцата могат да бъдат купени на съботния 
фермерски пазар Борово в София, както и в 
магазин "Синевка” в с. Превала.

6

Пчелин
"Младенка Занкова"
с. Гаганица, 
община Берковица
Младенка Занкова, тел.: 0885 005126GPS: 43.415932, 23.001448   тел.: 0876 528272

4 5



8

Цех за преработка
на горски плодове
с. Превала, общ. Чипровци
Поддържащ биоразнообразието бизнес

"Синевка” ООД е малка фирма с вече богат опит в производството и продажбата на 
домашни сладка. През 2013 г. "Синевка“ ООД купува бивша хлебарница в с. Превала, като 
едната част преустроява в малък цех за преработка на горски плодове в сладка по тра-
диционна рецепта и разработване и прилагане на методика за устойчиво събиране на 
горските плодове и билки в района на Западна Стара планина. Продукцията се състои 
предимно от горски плодове - шипки, горски ягоди, червена и черна боровинка, горска 
малина и къпина, събрани в региона на Чипровския балкан, в периода май – октомври, а 
през зимните месеци – от дюля и тиква.

Имение "Обичковци" 
землището на с. Чифлици, общ. Белоградчик
Поддържащ биоразнообразието бизнес

През 2016 г. "Био Земя" ООД към своя демон-
страционен център за устойчив начин 
на живот в района на с. Чифлици създава 
биологично насаждение от слез и синап. 
С тях се цели да се намали натиска върху 
естествените насаждения и да се запази 
чиста почвата в близост до имението. Био 
посевът на 2 дка синап служи за направата 
на домашна горчица.

Даниела Осиковска и Георги Георгиев
GPS: 43.606779, 22.649217
https://www.facebook.com/ImenieObickovci

7

Мармалад, 
сладка от 
диворастящи 
плодове

8

Производство на недървесни 
горски продукти – синап и слез

Мая Ангелова
GPS: 43.469071, 22.861534
тел.: 0885 922787
с. Превала, ул. "Иван Бобанов" 51
https://www.facebook.com/sinevka
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Ленко Илиев
GPS: 43.376104, 23.015597
с. Георги Дамяново
ул. "Помеждинска бара" 5 
http://www.chardaka-lopushna.com/bg 

Фото укрития за наблюдение и 
заснемане на диви животни и птици
с. Брезе и с. Добравица        Поддържащ биоразнообразието бизнес

"Уайлд Еко“ ООД организира турове за наблюдение и фотография на диви животни, пти-
ци, орхидеи и пеперуди. Клиентите са предимно чужденци, които идват, за да снимат. 
През 2013 г. фирмата разширява обектите за наблюдение на птици и диви животни, 
като създава професионално фото укритие край с. Брезе върху стара селскостопанска 
сграда и укритие за фотографиране на пойни птици, в близост до с. Добравица. За да 
води фотографите до обектите и 
да подхранва животните, фирмата 
привлича Иван Георгиев - запален 
ловец на вълци, който е класически 
пример в световната практика на 
екотуризма, където най-добрите 
водачи са бивши ловци и бракониери.

Добромир Домусчиев
с. Брезе и с. Добравица, общ. Своге 
GPS: 43.047887, 23.376069; 
GPS: 43.033440, 23.196304
www.wildechotours.com/en/

10

Ботанически кът "Лопушна" 
с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново
Поддържащ биоразнообразието бизнес

Комплекс "Под Чардака“, в непосредствена близост до Лопушанския манастир, е постро-
ен върху бивш детски лагер, а предлаганите услуги са в хармония с природната среда. 
Една от последните атракции в комплекса е посещение на ботанически кът "Лопушна“, 
разположен в двора на семеен хотел "Под чардака", който запознава посетителите с 
флористичното разнообразие на Западна Стара планина. Представени са интересни, 
полезни и красиви видове растения, както и тяхното опазване и използване.

Фототуризъм
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Демонстрационен център 
"Традициите на Северозапада"  Финансов механизъм

с. Превала, общ. Чипровци 

Закупената от "Синевка“ ООД хлебарница в с. Превала 
през 2013 г. се превръща освен в цех за преработка 
на сладка, но и в демонстрационен център, в който 
ще се провеждат демонстрации, обучения, зелен 
тиймбилдинг, дегустация, работа с природни мате-
риали и други събития, чрез които ще се демонстри-
ра връзката между бита и традициите на хората 
в района. В него ще се предлага производство на 
баници и кори, печива с традиционна пещ на дърва.

Мая Ангелова
GPS: 43.469071, 22.861534
с. Превала, ул. "Иван Бобанов" 51
https://www.facebook.com/sinevka

11

Чавдар Антов
GPS: 43.360101, 23.017564
с. Меляне, ул. "Шестнадесета“ 9
http://antovart.com/

Център за изкуство, занаяти и 
етнография  с. Меляне, общ. Г. Дамяново

12

Чавдар Антов е художник и дърворезбар, чи-
ето ателие се намира в сградата на бивше-
то училище в с. Меляне. През 2016 г. в двора 
е изградена открита етнографска сбирка, 
посветена на дървото в бита на българите 
през вековете, художествена галерия и ате-
лие за дърворезба. Чавдар Антов произвежда 
и предлага сувенири, пластики, икони и други 
изделия от дърво, насърчаващи екотуризма. 
Тук се провеждат обучения и беседи, пригот-
вят се сувенири от дърво. Представя се и 
информация за природната среда и местна-
та култура, поминък и история на района.

Финансов механизъм



11



12

 

Бизнесът и екосистемните услуги
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Къща за гости "Даяница“
"Даяница” ООД 
https://goo.gl/maps/nJVBziJYzCP2
с. Копиловци, п.к. 3467, общ. Г. Дамяново, 
ул. "Георги Димитров” 105 ("Хан Крум” 105)
facebook: KushtazagostiDayanitsaKopren

Къща за гости "Кристи“
"Калистора” ЕООД 
https://vila.bg/house-kristi-2647.html
с. Копиловци, п.к. 3467
общ. Георги Дамяново, ул. "Червен брег” 19
https://vila.bg/house-kristi-2647.html

Ваканционно селище "Копрен"
"Мтур” ООД
с. Копиловци, п.к. 3467
общ. Георги Дамяново, ул. "Парчевич” 13
http://koprenbg.com/
facebook: koprenholidayvillage

Sunny Garden Spa Hotel
"Съни Гардън” ЕООД
https://goo.gl/maps/p5yVyZEGwfB2 
гр. Вършец, бул. "България" 6
www.sunnygarden-spa.com

Спа хотел "ATA"
"АТА – СПА” ООД
https://goo.gl/maps/tDPbjGKGZLw 
гр. Вършец, п.к. 3540 
ул. "Д-р Константин Пенев” 1А
http://ata-spa.bg/ 

Къмпинг Хан Мадона
Радослав Младенов
https://goo.gl/maps/W3Vqko41PgL2 
гр. Белоградчик, п.к. 3900
ул. "Христо Ботев” 26
http://www.hanmadona.com/ 

Комплекс "Стакевски къщи"
"Домос” ЕООД
гр. Видин, п.к. 3700, ул. "Цар Симеон Велики” 32
https://www.stakevci.com/ 
https://www.facebook.com/Stakevtsi/

Винарна "Боровица"
Адриана Сребринова
https://goo.gl/maps/ZuLYogbAkEv 
с Боровица, общ. Белоградчик
тел: +359 878 510 619, +359 887 410 619
e-mail: info@winwines.net
www.winwines.net

Комплекс "Кръстева къща“
Иван Кирков
https://goo.gl/maps/HoAxXZoRiot 
гр. Берковица ПК 3500, ул. "Шейново” 5
http://krastevakashta.com/bg 

Хижа "Горски Рай" - Чупрене
ЕТ "ТЕРА – КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА”
гр. Видин, п.к. 3700, ул. "Марица” 10
https://gorski-rai.com

Семеен хотел "Кипровец"
представлявано от Силва Цветкова
https://goo.gl/maps/uP7ecxgvRQ82 
гр. Чипровци, ул. "Иван Станиславов" 4
www.kiprovets.com

Работилница за производство 
на сладка "Синевка” ООД
с. Превала, общ. Чипровци
гр. Чипровци, п.к. 3460, ул. "Точо войвода” 51
https://www.facebook.com/sinevka/ 

Хижа "Миджур"
Петрана Илиева
На 8 км от с. Горни Лом, общ. Чупрене
с. Горни Лом, общ. Чупрене
https://www.facebook.com/midjyr 

Сдружение на жените от Западен Балкан за 
устойчиво развитие "Душичина"
представлявано от Антоанета Костова
гр. Чипровци, п.к. 3460 , ул. "Хр. Смирненски" 10
тел. 0878388528; e-mail: atk_mer@abv.bg
Управлява средствата събрани за малки инвес-
тиции в природосъобразна туристическата ин-
фраструктура с подкрепата на местния бизнес.

Отговорен бизнес, подкрепящ плащане за екосистемни услуги 
в Западна Стара планина - разработване на природосъобразна 

туристическа инфраструктура
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13. Ферма "Реплянка” - с. Репляна, общ. Чупрене
14. Ферма "Иван Иванов" – с. Железна, общ. Чипровци
15. Вело пътеки в Западна Стара планина

Натура 2000 зона
Западен Балкан BG 0002002

15
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Ферма "Реплянка“ е създадена през 2008 г. 
и в нея се отглеждат 500 реплянски овце – 
традиционна местна порода, която носи 
името на селото, в което се намира. Фер-
мата е разположена в сърцето на Западна 
Стара планина - регион от Натура 2000 и 
стопанисва пасищата и ливадите около 
фермата в съответствие с агроекологич-
ните изисквания. Животните се отглеж-
дат пасищно и се хранят предимно със 
сено, в което има над 100 вида треви и бил-
ки, затова собственикът Димитър Ива-
нов с гордост твърди, че отглежда "бил-
кови агнета“, които дават мляко с дъх на 
билки. Екстензивната паша в регионите 
от Натура 2000 е от изключителна важ-
ност за опазването на местообитания 
на застрашени видове животни и птици 
като лалугера, царския орел и други видове.

Овче сирене
Овче кисело мляко

Димитър Иванов
GPS: 43.513912, 22.741161
тел.: 0889 506223
с. Репляна, общ. Чупрене
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Реплянка"
с. Репляна, общ. Чупрене

Подкрепен фермер
Демонстрационен център за преработка 

на мляко от редки породи животни

Иван Иванов
тел.: 0878 405660
с. Железна, общ. Чипровци
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Иван Иванов"
с. Железна, общ. Чипровци     Подкрепен фермер

Демонстрационният център показва връз-
ката между запазването на природата 
и устойчивото развитие на селските 
райони в територии с висока природна 
стойност. Дава шанс на реплянската овца 
да се запази като вид и да продължи да се 
отглежда в региона.

13

14

Яйца от свободно 
отглеждани  кокошки
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Вело пътеки в 
Западна Стара планина

"Байк Венчърс" ООД
Из целия район на Западна Стара планина
facebook: BikeVentures

Финансов механизъм
15

"Байк Венчърс" ООД е фирма, която предлага туристически услуги за планинско колоезде-
не в България, а клиентите им са предимно чужденци. В района на Западна Стара планина 
чрез проект "За Балкана и хората“ създават основния маршрут "Дивият Северозапад“, 
който е разделен на 6 етапа и е с продължителност около 6 дни. Изградените пътеки 
са маркирани, имат дължина 178 км, започват от Берковица, минават през Чипровци и 
завършват в Белоградчик. По време на вело туровете се посещават разнообразните 
местни бизнес-инициативи, подкрепени от "За Балкана и хората“.

Вело турове с 
различна степен 
на трудност
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16. Ферма "Чемерник" – с. Гара Бов, общ. Своге
17. Ферма "Стоянови” – с. Гинци, общ. Годеч
18. Ферма "Филип Стоянов” – с. Зимевица, общ. Своге
19. Ферма "Зимевица” – Стоян Стоянов, с. Зимевица, общ. Своге

Натура 2000 зона
Понор BG0002005

17

18 19
16
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Ферма "Чемерник“ е разположена в един от най-живописните райони на Стара планина - 
високо над Искърското дефиле, над Гара Бов. До фермата се стига трудно, но природата 
омайва всеки посетител. В "Чемерник“ може да се отседне в няколко оригинални къщи 
за гости, които са като музеи за бита в района. Фермата предлага и възможности 
за туризъм и отдих, както и занимания сред природата – преходи в планината, конна 
езда, зелено училище за децата. Рицарските турнири, които фермата организира, под-
държат жива легендата, че някога в този район са се заселили рицари-кръстоносци. 
"Чемерник“ продава краве и овче сирене и е единствената ферма в България, която прави 
синьо сирене. 

Ферма "Чемерник"   Подкрепен фермер

с. Гара Бов, общ. Своге

Краве сирене • Овче сирене (от юни до септември)
Синьо сирене от краве мляко • Синьо сирене смес от краве и овче мляко 
(ограничени количества, само по поръчка)

Кисело, пастьоризирано краве и овче мляко

"Чемерник" ООД, Иван Иванов
с. Гара Бов, общ. Своге
GPS: 43,025302 23,439551
тел.: 0889 222777
e-mail: chemernik@abv.bg

Юлия Стоянова
GPS: 43.096880, 23.100712
с. Гинци, общ. Годеч
тел.: 0878 711991

Ферма "Стоянови"   Подкрепен фермер

с. Гинци, общ. Годеч

Овче сирене
Овче кисело мляко

17

16
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Филип Стоянов
GPS: 43.048187, 23.293912
с. Зимевица, общ. Своге
тел.: 0878 178787

Ферма "Филип Стоянов"   Подкрепен фермер

с. Зимевица, общ. Своге

18

Краве кашкавал
Краве сирене
Краве кисело мляко

Ферма "Зимевица"
с. Зимевица, общ. Своге    Подкрепен фермер

19

Стоян Стоянов
GPS: 43.048187, 23.293912
с. Зимевица, общ. Своге
тел.: 0887 918181

Овче сирене
Овче кисело мляко
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20. Ферма "Крушата" – местност Крушата, гр. Берковица
21. Ферма "Александър Александров" – с. Балювица, общ. Берковица
22. Един ден във фермата – с. Ягодово, общ. Берковица

Натура 2000 зона
Берковица BG0002090

21

20

22
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Александър Александров
GPS: 43.300012, 23.201452
с. Балювица, общ. Берковица
тел.: 0886 741585
http://hranaotbalkana.bg

Краве сирене
Краве кисело мляко

Ферма "Александър Александров"
с. Балювица, общ. Берковица        Подкрепен фермер

21

Ферма "Крушата"   Подкрепен фермер

местност Крушата, гр. Берковица

Иван Атанасов
GPS: 43.250614, 23.158467
тел.: 0888 815938

20

Един ден във фермата   Финансов механизъм

с. Ягодово, общ. Берковица
"Каряна", Теодор Вълчев
GPS: 42.107719, 24.849554
с. Ягодово, общ. Берковица

22

Организиране на 
образователни програми

Стар кантар в с. Ягодово е превърнат в място 
за посетители, където се провеждат лекции, 
беседи, дегустации и други групови занимания. 
Услугите, които Кооперация "Каряна" предлага 
са образователни програми и производство на 
различни видове сирена.

Иван е потомствен животновъд. От столетия 
неговите предци каракачани са мигрирали със 
стадата си от Западна Стара планина до Бело-
морска Тракия. Сега Иван и неговото семейство 
отглеждат около 450 овце от реплянската поро-
да – стара местна порода с изключително ценна 
генетика, но застрашена от изчезване.

Овче сирене
Овче кисело мляко
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23. Ферма "Христо Василев" – с. Нефела, общ. Враца 
24. Клуб "Приятели на Природен парк "Врачански Балкан”

Натура 2000 зона
Врачански Балкан BG0000166

23

24
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След като опитал късмета си в чужбина, 33-годишният Христо се връща в България и 
през 2007 година отваря ферма в най-бедния район на България и Европа. Кравефермата, 
първа категория, се намира в земи с висока природна стойност и голямо биологично 
разнообразие в Западна Стара планина. Кравите са поне две трети от годината сред 
природата и пашуват свободно по наети от него 800 декара пасища във Врачанския 
Балкан. Фермата е сред първите в страната, регистрирани за директни продажби. 
Христо продава краве мляко в различни разфасовки и плодови добавки, както и сирене 
с марката "От фермата“ на пазари и изложения, в родния си край, в София - на щанд в 
Централни хали и в собствен магазин (бул. "Скобелев“ 2).

с. Нефела, общ. Враца  
GPS: 43.249361, 23.519000
e-mail: agnesatodorova@abv.bg
тел.: 0893 744931 – Христо Василев
тел.: 0876 459594 – Агнеса Тодорова 
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Христо Василев"   Подкрепен фермер

с. Нефела, общ. Враца

Краве сирене 
Краве кисело мляко с чия
Краве кисело мляко натурално
Краве кисело мляко с боровинка 

представлявано от Тонка Иванова - председател УС
гр. Враца, ул. "Иванка Ботева" 1, ет. 3

Местно сдружение, което управлява средствата, събрани 
с помощта на К-express в ПП "Врачански Балкан" за опазване 
на генетичното разнообразие при старите овощни сортове.

Клуб "Приятели на Природен 
парк "Врачански Балкан"

24
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25. Ферма "Под Балкана" – с. Васил Левски, общ. Карлово
26. Ферма "Иван Тинков" – гр. Сопот, общ. Сопот

Натура 2000 зона
Централен Балкан BG0000494

26
25
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Ферма "Под Балкана"
с. Васил Левски, общ. Карлово

25 Подкрепен фермер
Демонстрационен център за 

преработка на мляко от редки 
породи животни

Бяло саламурено сирене,
кисело пастьоризирано мляко, кефир
от биволско, козе и овче мляко.

"Под Балкана“ се отваря за фермерски туризъм: 
семеен и групов (заявка на тел. 0898448813). 
Кулови продават от хладилна мобилна витрина  
на панаири и изложения, в собствен магазин в 
Пловдив (ж.к. "Кючук Париж", ул. "Порт Артур" 10), 
по заявка след запитване по имейл или телефон.

Ферма "Под Балкана"
Таня Кулова
с. Васил Левски, общ. Карлово
GPS: 42.604333, 24.897472
тел.: 088 4732812, 0898 44 88 13
e-mail: podbalkanafarm@gmail.com
https://podbalkanafarm.alle.bg/
facebook: Ферма "Под Балкана“

Ферма "Под Балкана“ произвежда кисело мляко и сирене от редки български породи, от-
глеждани свободно през по-голямата част от годината по пасищата на централна 
Стара планина над 1500 м. н.в. Семейството отглежда 500 овце от рядката порода Ка-
ракачанска овца, 150 биволи Българска Мурра, кози, крави и каракачански коне. 
Уникалният вкус на продуктите на фермата 
се дължи на съчетанието от порода, свобод-
но пасищно отглеждане на животните, почви, 
въздух, както и на традиционната българска 
рецепта на производство и зреене – само с 
мая и млечнокисели бактерии.
От юни 2015 година във фермата действа 
Демонстрационен център за преработка на 
мляко от редки породи животни. Седем дни в 
седмицата от 9 до 17 часа всеки посетител 
може да види как се правят овче, биволско и 
козе сирене и мляко, да опита и да си купи.
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Ферма "Иван Тинков"   Подкрепен фермер

гр. Сопот, общ. Сопот
Млад фермер, стартирал през 2014 г. 
Отглежда 150 пъдпъдъка. 

Предлага пъдпъдъчи яйца.

ЗП "Иван Тинков", гр. Сопот
GPS: 42.654104, 24.765225
тел.: 0886 538274
e-mail: zob4o@abv.bg
http://hranaotbalkana.bg

26
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27. Ферма "Угърчин" – гр. Угърчин, общ. Угърчин
28. Биологична ферма "Данчеви" – с. Добродан, общ. Троян
29. Агрегат за восъчни основи Цвятко Начев – гр. Калофер, общ. Карлово
30. Биологичен пчелин "Начеви" – гр. Калофер, общ. Карлово
31. Биологичен пчелин "Попови" – гр. Калофер, общ. Карлово
32. ЗП "Иван Манавски" – с. Горни Домлян, общ. Карлово

Натура 2000 зона
Централен Балкан Буфер BG0001493

28
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"Стожан 3Ф12" ЕООД, Стоян Пелтешки
GPS: 43.109111, 24.422139
тел.: 0887 538084
e-mail: stojantp@abv.bg
http://hranaotbalkana.bg

Иван Данчев
GPS: 42.967361, 24.718583
тел.: 0887 782595
e-mail: danchev12@abv.bg
http://hranaotbalkana.bg

Ферма "Угърчин"   Подкрепен фермер

гр. Угърчин, общ. Угърчин

27

Бяло саламурено 
сирене от 
краве и овче мляко

Ферма "Угърчин“ от 2015 има регистрация по Наред-
бата за директни продажби. Произвежда само овче 
и краве сирене, правени от стар майстор-сиренар, 
затова и носят марката “На Дачо“. 
Във фермата се отглеждат пасищно 14 крави и 350 
овце. В близост до "Угърчин“ се намира и защитена 
зона "Студенец" - един от най-добре запазените 
карстови комплекси в България, където каньоните 
се редуват с пасища, ливади, крайречни гори. Във 
фермата работят 11 души, седем от които от 
Угърчин - общината, която е с най-високия про-
цент безработни в Ловешка област – над 50%.

Биологична ферма "Данчеви"
с. Добродан, общ. Троян                  Подкрепен фермер

Сурово био 
краве мляко

Фермата на Росица и Иван Данчеви е първата и все 
още най-голямата био ферма за млечни крави в Бълга-
рия, биосертифицирана е през 2003 г. Няколко години 
поред Иван Данчев е награждаван за най-добър био 
фермер на България. Данчеви отглеждат 110 млечни 
крави, 75 млади разплодни женски животни и 68 те-
лета за угояване. От 2015 г. във фермата пилотно 
действа комбинирана инсталация за производство 
на топла вода от възобновяеми енергийни източници.

28
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Агрегат за восъчни 
основи  Цвятко Начев 
Калофер, общ. Карлово

Поддържащ биоразнообразието бизнес

Биологичен пчелин "Начеви"   Подкрепен фермер

Калофер, общ. Карлово

Цвятко Начев
Калофер, ул. "Боян Ботев“ 33
GPS: 42.607639, 24.976000
тел.: 0889 197316, 0887 792763
e-mail: ttania1966@abv.bg
Фейсбук: Таня Начева

Начеви вадят биологичен мед от 200 кошера, 
разположени на четири места сред чистата и 
опазена природа на Калоферския Балкан. Пчелите 
събират мед от акация, липа и стотици цветя 
и билки: лавандула, къпина, шипка, подбел, дива 
коприва… Пчелинът има сертификат за биоло-
гично производство от 2004 г. Произвеждат от 
2 000 до 4 000 кг акациев, билков и манов био мед 
годишно, също и пчелен восък, прополис, цветен 
прашец. Най-новият продукт на биопчелина е 
клеева тинктура, известна като мощен ес-
тествен антибиотик. 
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Биологичен акациев, манов и билков 
мед. Биологичен пчелен прашец. 
Клеева тинктура.

30



30

Иван Манавски
GPS: 42.562365, 24.896220
тел.: 0887 954194 

ЗП "Иван Манавски"  Подкрепен фермер

с. Горни Домлян, общ. Карлово

32

Сурово краве мляко

Биологичен пчелин "Попови"  Подкрепен фермер

гр. Калофер, общ. Карлово

31

Чонка Попова
Калофер, ул. "Асенова“ 2
GPS: 42.610194, 24.978611
тел.: 0886 208580, 0886 469290
e-mail: chonkapopova@gmail.com

Семейният пчелин на Гроздан Попов е от 150 кошера в Централния Балкан, над Калофер 
със сертификат за биологично производство от 2005 година. Пчелинът произвежда 
годишно до 3 000 кг акациев, билков и манов био мед, пчелен прашец и клей. Макар и с 
диплома на IT инженер, синът Димитър също е запален по производството на мед и вече 
има биосертификат за кошерите си.

Биологичен акациев, манов и билков 
мед. Биологичен пчелен прашец. 
Клеева тинктура. Пчелен клей
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33. Ферма "Димка Христева" – Казанлък, общ. Казанлък
34. "Старото школо" – с. Съботковци, общ. Габрово 
35. Опазване на сенокосни ливади – м. Узана и с. Зелено дърво, общ. Габрово
36. Детска природна академия "Узана"

Натура 2000 зона
Българка BG0000399

33

34

35
36
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"Старото школо"   Поддържащ биоразнообразието бизнес

с. Съботковци, общ. Габрово 

33

Комплекс "Боженски чифлик“ предлага еко-ту-
ристически услуги, свързани с възстановяване 
и подпомагане на биологичното разнообразие. 
Състои се от: къща за гости "Старото школо“; 
малка ферма; пчелин, занаятчийско ателие "Живи 
български занаяти и традиции”, кът за наблюде-
ние на диви животни, еко пътеки, хотел за насе-
коми. Възстановяват естественото находище 
на диво кокиче чрез реинтродуциране на вида.

Ели Петрова
GPS: 42.904072, 25.411853
с. Съботковци, общ. Габрово 
тел.: 089 955 7199
http://bozhentski-chiflik.com
facebook: Старото школо

Опазване на сенокосни ливади
м. Узана и с. Зелено дърво, общ. Габрово

34
Поддържащ биоразнообразието бизнес

"Аренария-БМ" АД развива "зелен бизнес”, чрез който цели да опази при-
родните местообитания и буковите гори в района на ПП "Българка“. 
Чрез него се развива високопланинско овцевъдство, чрез което се 
поддържа местообитанието 6520 Планински сенокосни ливади. За цел-
та са закупени автохтонни породи животни – Средностаропланинска 
овца, която е рядка и застрашена от изчезване, но е била характерна 
в миналото точно за тази територия.

Млечни продукти

Евгени Върбанов
GPS: 42.765593, 25.240058
м. Узана, гр. Габрово и 
с. Зелено дърво
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Ферма "Димка Христева"   Подкрепен фермер

Казанлък, общ. Казанлък
Малка семейна ферма, отглеждат 50 зайкини – 
майки и произвеждат годишно 900 заека за пазара.

Димка Христева
GPS: 42.632642, 25.413853
гр. Казанлък
тел.: 0898 429342
e-mail: hristev.1974@abv.bg

"Старото школо"   Поддържащ биоразнообразието бизнес

с. Съботковци, общ. Габрово 

Детска природна академия "Узана"36

Детска природна академия “Узана”
Българска фондация Биоразнообразие и 
Община Габрово 
GPS: 42.760777, 25.232972
Габрово, местност Узана
Facebook: AcademiaUzana 
www.uzana.biodiversity.bg
uzana.academy@biodiversity.bg
0896 79 89 03,  0887 58 16 44

Детска природна академия "Узана" е училище за природата 
сред самата природа. Място за игри, творчество и учене 
на билото на Балкана, в географския център на България. 
Академията е разположена в Посетителския информацио-
нен център на местност "Узана“ – на 20 км от гр. Габрово.
Тук са разработени образователни и занимателни програ-
ми, които се водят от квалифицирани аниматори в спе-
циално обзаведените зали в Посетителския център и по 
Горска пътека с интерактивни модули. 
Организират се приключенски и обучителни лагери за деца 
и младежи, различни събития и работилници, походи и със-
тезания. 
Академията е подкрепителен пункт за туристи по марш-
рута Ком-Емине и често самата тя е на път, за да гос-
тува на деца от цялата страна с игри, театър и други 
занимания.
Детска природна академия "Узана“ е създадена от Българ-
ска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с 
Община Габрово.

35

Заешко месо



Екологични и културни инициативи и 
проекти "Българка”
Мая Радева – председател УС
гр. Габрово, ул. "Свищовска" 82, ет. 2 ап. 6
https://www.facebook.com/ekipbulgarka

Управлява средствата събрани с подкрепа-
та на местния бизнес, K-express и Roo'bar 
за опазване на генетичното разнообразие 
при местните породи домашни животни, 
водоохранните зони на ПП "Българка" и 
пасищата и ливадите на парка.

Работилница за народни носии
Райна Ганчева
Улицата на занаятите, 
на 50 м от Калинчевата къща
гр. Трявна п.к. 5350, ул. "Крайбрежна“ 2Б
http://www.etnorai.com/

Хотелски комплекс "Старата лоза“ 
гр. Трявна п.к. 5350, ул. “П. Р. Славейков“ 44
https://www.facebook.com/restorantmehanas 

Къща за гости “Калина“
представляванa от Елена Златева
Горно Дамяновци, общ. Трявна
http://www.kalinahouse.com

ЕТ “Стоян Делийски“
добив, преработка и търговия с дървен 
материал, производство на дограма
гр. Трявна п.к. 5350, ул. "Христо Ботев" 64
http://comunicatorbg.com/et_deliiski.html 

Хотел "Калина Палас"
"Премиум Травъл“ ЕООД
гр. Трявна п.к. 5350, ул. "Панорама" 15
http://www.kalinapalace.com/ 

Иванка Цанева - животновъд
Глутниците, община Трявна - стопански двор
Средно старопланинска порода овце

Възрожденска къща за гости "ВИВИ-Ножери”
ЕТ “Виви - Винилина Михова”
с. Ножерите, общ. Трявна
http://vivi-nozheri.tryavna.biz/ 

Къща за гости "Драгневци“
представляван от Росен Бонев
с. Драгневци, общ. Трявна
https://vila.bg/villa-dragnevtsi-967.html 

Семеен хотел "Комплимент"
"Маи Агро Инвест” ЕООД
гр. Трявна, ул. ”П. Р. Славейков” 44
http://hotelcompliment.com/ 

Фирма за дървопреработване 
и туризъм "Орех” ЕООД
представляван от Любен Борисов
гр. Трявна ул. "Васил Левски" 51, вх. Б ет. 4 ап. 12
http://www.borisovi.free.bg/ 

Хотелски комплекс "Хаджи Христовата къща”
представляван от Жулиета Дякова
с. Радевци, общ. Трявна
http://www.hajihristovatakashta.com/ 

"Роо Брандс" ООД
представляван от Калин Класанов
гр. София, п.к. 1507, ул. "Банат" 28
https://www.roobar.com/bg 
Фирма за сурови био десерти

"К-Експрес" ЕООД
представляван от Заре Шахбазян
гр. София, бул. "Димитър Петков” 15
http://k-express.bg/ 
Верига от заведения за бързо хранене 
с готвена храна

Подкрепят ПЕС схемата в ПП "Българка" и 
ПП "Врачански Балкан" за опазване на 
генетичното разнообразие, както и пасищата 
и ливадите на ПП "Българка"

Отговорен бизнес, подкрепящ плащане за екосистемни услуги в Природен 
парк "Българка" - съхраняване на качеството и количеството на водата 
чрез залесявания във водоохранните зони, както и опазване на местни 

породи домашни животни за поддържане на пасищата и ливадите чрез паша.

34
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Други Натура 2000 зони в България

Река Скът BG0000508

37. Ферма "Братя Пендански"  Подкрепен фермер

с. Алтимир, общ. Бяла Слатина   
Марин Маринов
тел.: 0885 822847
http://hranaotbalkana.bg

Краве кашкавал • Краве кашкавал с боровинки 
Краве кашкавал с подправки



36

Ноевци BG0002089   Подкрепен фермер 

40. Ферма "Цветелина"
с. Гигинци, общ. Брезник
Цветелина Алексова
тел.: 0894 420929
e-mail: calexova@abv.bg

Краве кисело мляко, 
мътеница, масло

Искърски пролом – Ржана BG0001042  Поддържащ биоразнообразието бизнес

38. Стая за гости – Вегетариум 

с. Желен, м. Черни Камик, общ. Своге       
Филип Кирилов
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009810070922&fref=ts 

Стаи за гости

Велчево BG0002111    Финансов механизъм

39. Многофункционален център  
Драшкова поляна      

Светослав Тодоров
с. Драшкова поляна, общ. Априлци
GPS: 42.8987282; 24.8123156

Туристически услуги, чрез 
които се популяризира 
опазването на природата.
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Босна BG0000208    Подкрепен фермер

41. Ферма "Нестинари"   
с. Ново Паничарево, общ. Приморско
Семейна ферма в Странджа планина – запазена 
природа в крайната югоизточна част на България. 
Фермата обработва общо 109 ха, от които 100 ха са 
заети с фуражни култури и пасища и 9 ха праскови. 
Отглеждат 40 млечни крави и произвеждат вкусни 
млечни продукти, които продават основно на фер-
мерския пазар в гр. Бургас.

Йосиф Костов
GPS: 42.285603, 27.543878
тел.: 0895 673077
e-mail: nel69@abv.bg
http://hranaotbalkana.bg

Западни Родопи BG0002063   Подкрепен фермер

43. "Българска млечна компания - 
Чепеларе" ООД  гр. Чепеларе, общ. Чепеларе

Отглеждат 300 овце от породата Родопски цигай. 

Димитър Калфов
ул. "Мрамор" 12
тел.: 0886 166316
e-mail: bmk_milk@abv.bg

Млечни продукти 
от овче мляко

Комплекс Стралджа BG0002028  Подкрепен фермер

42. "Зелена Странджа" ЕООД
гр. Стралджа, общ. Стралджа
Мартин Ганев
GPS: 42.318009,  26.886467
тел.: 0894 388177
e-mail: martinbganev@gmail.com

Сирене и кашкавал
от овче и краве мляко
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Млечни продукти 
от краве мляко

Емине BG0002043   Подкрепен фермер

44. Овцеферма "Рай"
с. Паницово, общ. Несебър
Отглеждат 110 млечни овце

Юлия Иванова
GPS: 42.845665, 27.659051
тел.: 0887 785334
e-mail: hulia@dir.bg

Сирене, кисело мляко и кашкавал 
от овче мляко

Язовир Жребчево BG0002052 Подкрепен фермер

45. ЗП  "Стоян Кисьов"
с. Паничарево, общ. Гурково
Отглежда 40 млечни крави

GPS: 42.594314, 25.853565
тел.: 0887 011440
e-mail: kisiov69@abv.bg

Сирене и кашкавал от овче и краве мляко

Марица - Първомай BG0002081 Подкрепен фермер

46. ЗП  "Илия Ангелов"
гр. Първомай, общ. Първомай
Отглежда 40 млечни крави.

тел.: 0885 427146
e-mail: petar_gerdzhilov@yahoo.com

Сурово краве мляко

Тулово BG0000203   Подкрепен фермер

47. ЕТ  "Петър Илиев"
с. Тулово, общ. Мъглиж
GPS: 42.573479, 25.530708
тел.: 0898 493727
e-mail: vanko_tul@abv.bg
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Чирпански възвишения BG0000628  Подкрепен фермер

48. "Заралийски млечни и 
месни продукти" ЕООД
Мина Варджиева
гр. Стара Загора
GPS: 42,440027 25,637627
тел.: 0895 500167
e-mail: vardzhieva_eood@abv.bg

Млечни продукти 
от козе мляко

Персина BG0000396   Подкрепен фермер

49. ET  "Братя Николови - Христо Николов"
гр. Белене, общ. Белене
GPS: 43.627943, 25.078128
e-mail: artynik@abv.bg

Сирене, кисело мляко 
и кашкавал от овче мляко
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Националната генетична лаборатория към 
ИАСРЖ извършва ДНК анализ на селскосто-
панските животни, отглеждани в България. 
В резултат на нейната работа ще бъдат 
изготвени генетични карти на породите, 
което ще спомогне за достоверно, научно 
обосновано определяне на породната при-
надлежност на животните на съвременно 
ниво, признато от международната общ-
ност. 
Резултатите от извършените анализи ще 
позволят да се разкрият нови закономер-
ности, необходими при разработване на 
развъдни стратегии и програми за съхра-
нение на националните генетични ресурси 
в животновъдството. 

50. Национална генетична лаборатория 
Изпълнителна агенция по селекция и 
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) 

ИАСРЖ
гр. София
ул. "Бистришко шосе" 26 
GPS: 42.618259, 23.356601
Светослава Боева 
тел.: 0887 100634



1.  Ферма "Вършец" – гр. Вършец стр. 5

2.  Ферма "Благовец" – с. Благово стр. 5

3.  Пчелин "Теодор Пушкаров" – с. Меляне стр. 6 

4.  Пчелин "Иванка Колова" – с. Г. Ковачица стр. 7

5.   Пчелин "Младенка Занкова" – с. Гаганица стр. 7

6.  Ферма "Йордан Живков" – с. Превала стр. 7

7.  "Синевка" ООД – с. Превала стр. 8

8.  Имение Обичковци стр. 8

9.  Ботанически кът "Лопушна“ – с. Г. Дамяново 9

10.  Фото укрития за наблюдение и 
  заснемане на диви животни и птици  стр. 9 

11.  "Традициите на Северозапада“  стр. 10 

12.  Център за изкуство – с. Меляне стр. 10

13.  Ферма "Реплянка” - с. Репляна стр. 15

14.  Ферма "Иван Иванов" – с. Железна стр. 15

15.  Вело пътеки в Западна Стара планина стр. 16

16.  Ферма "Чемерник" – с. Гара Бов стр. 18

17.  Ферма "Стоянови” – с. Гинци стр. 18

18.  Ферма "Филип Стоянов” – с. Зимевица стр. 19

19.  Ферма "Зимевица” – Стоян Стоянов стр. 19

20. Ферма "Крушата" – гр. Берковица стр. 21

21.  Ферма "Ал. Александров" – с. Балювица стр. 21

22. Един ден във фермата – с. Ягодово стр. 21

23. Ферма "Христо Василев" – с. Нефела стр. 23 

24.  Клуб "Приятели на ПП "Врачански Балкан” стр. 23 

25. Ферма "Под Балкана" – с. Васил Левски стр. 25 

26. Ферма "Иван Тинков" – гр. Сопот, стр. 26

27.  Ферма "Угърчин" – гр. Угърчин стр. 28

28. Био ферма "Данчеви" – с. Добродан стр. 28

29. Агрегат за восъчни основи стр. 29

30. Био пчелин "Начеви" – гр. Калофер стр. 29

31.  Био пчелин "Попови" – гр. Калофер стр. 30

32. ЗП "Иван Манавски" – с. Горни Домлян стр. 30

33. "Старото школо" – с. Съботковци стр. 32

34. Опазване на сенокосни ливади стр. 32

35. Ферма "Димка Христева" – Казанлък стр. 33

36. Детска природна академия "Узана“ стр. 33

37.  Ферма "Братя Пендански" – с. Алтимир стр. 35

38. Стая за гости Вегетариум – с. Желен стр. 36

39. Център Драшкова поляна стр. 36

40. Ферма "Цветелина" – с. Гигинци стр. 36

41.  Ферма "Нестинари" –  с. Ново Паничарево  стр. 37

42. "Зелена Странджа" ЕООД – гр. Стралджа стр. 37

43. "Българска млечна компания – Чепеларе" стр. 37 

44. ЗП "Овцеферма Рай" – с. Паницово стр. 38

45. ЗП "Стоян Кисьов" – с. Паничерево стр. 38

46. ЗП "Илия Ангелов" – гр. Първомай стр. 38

47.  ЕТ "Петър Илиев" – с. Тулово стр. 38

48. "Заралийски млечни и месни продукти" –
  гр. Стара Загора стр. 39

49. ET "Братя Николови" – гр. Белене стр. 39

50. Национална генетична лаборатория стр. 40
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Настоящото издание се публикува в рамките на проект "За Балкана и хората“, който се реализира с 
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Донорът и опосредстващите финансирането структури не носят отговорност за съдържанието. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от екипа на проект "За Балкана и хората“.

Благодарим на всички автори, които ни предоставиха своите снимки – Иво Данчев, Спас Узунов, Димитър 
Градинаров, Калин Костов, Георги Стоянов, Росен Василев, Ива Тончева, Тенчо Христов, Атила Седефчев и 
др., както и на Надя Павлова, която подготви картите на Натура 2000 зоните.



Българо-швейцарският проект "За Балкана и хората" 
спечели наградата Натура 2000 на Европейската комисия 
в категорията "Соцално-икономически ползи”.


