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Цел и задачи
Разработване на насоки и инструменти за земеделски стопани и съветници
◦ участие на заинтересованите страни

Да направим оценка на цялостното разбиране, познания и нужди на
земеделските стопани и съветниците в земеделието по отношение на ЗСИ и
озеленяващия механизъм на ОСП
◦ Интервюта
◦ Преглед на съществуващи инструменти

Да направим избор и да създадем инструменти за ЗСИ за земеделски стопани и
съветници
Пилотно изпитване на инструментите и интегриране на препоръките от него за
създаване на финална версия на набора от инструменти за ЗСИ
Обобщаване на добри практики от страните-членки по отношение
управлението на ЗСИ с помощта на озеленяващите инструменти на ОСП

Оценка на знанията и съветите, необходими за
повишаване адаптивността на земеделските стопани към
политиките за опазване на биоразнообразието и ЗСИ
◦ В България – Западна Стара планина и Пловдивско-Пазарджишки
◦ 67 участника от всички целеви групи

Защо стопаните избират определени мерки, а други не?
Кои форми на обучение и консултиране са използвани и оценяват
като ефективни за трансфер на информация и знания за екологизацията?
Кои са източниците им на информация по тези въпроси?
Каква е ролята на различните съветнически и обучителни
организации?
…

Отговорът на земеделските стопани
Познаване на термина „зелена и синя инфраструктура“
Ниско
Определяне на елементите и характеристиките на ЗСИ
Не изпитват затруднения
Избор на мерки
Съответствие с опита и знанията им
Интегриране в съществуващите в стопанството практики (производствени технологии)
Административни изисквания и контрол
Основни източници на информация
Офисите на ОСЗ, консултанти, специализирани публикации
Основни канали за търсене/получаване на информация
Интернет и служба за съвети в земеделието
Очаквания към съветниците
Компетенции и практически опит
Посещения на място
Консултации по телефон, интернет
Семинари и обучения, обмяна на опит

Отговорът на заинтересованите страни
Познаване на термина „зелена и синя инфраструктура“
По-високо
Определяне на елементите и характеристиките на ЗСИ
Не изпитват затруднения
Избор на мерки
Познанията на земеделските стопани
Обвързване с целите и мотивацията на земеделските стопани
Основни източници и канали за търсене/получаване на информация
По-важни са формалните източници и канали за разпространение на информация
Очаквания на земеделските стопани към съветниците
Висока оценка за предпочитанията на вида и формата на съветите – личен контакт

Преглед на съществуващите инструменти
(България, Германия, Испания, ЕС)
Инструменти
◦ цел (насоченост към околната среда), вид, организация, достъп (език на работа),
целеви групи, райони, съответствие със съществуващата/бъдещата ОСП и други

Над 30 различни инструменти
◦ брошури, листовки, дипляни, наръчници, калкулатори
◦ преобладава дигиталния формат на публикуване
◦ разнообразяване на вида на инструментите за да се ползват по-пълно различните
канали за информация, ползвани/предпочитани от земеделски стопани и
съветници

В България
◦ Калкулатор "Зелени плащания„
◦ Наръчник за кандидатстване директни плащания

Предложенията
- Подкастове
- Скрийнкастове
- Видеа (в рамките на до 3-5 минути; включително кратки интервюта
със земеделски стопани за представяне на добри практики)
- Онлайн брошури с добри практики
- Анимации
- Статии в специализирани списания
- Презентации за лекции и събития
- Бюлетини (електронен формат)
- Наръчник за зелена и синя инфраструктура

Интернет сайт на проекта
https://www.biogea-project.eu/

Езици – английски, български, немски, испански
За проекта
Новини
Събития
Инструменти и обучителни материали

Библиотека – резултатите от проекта и свързани публикации

Наръчник за зелена и синя инфраструктура
Описание на елементите и характеристиките на
зелената и синя инфраструктура
Същност
Ползи / недостатъци
Екосистемни услуги
Агрономически и икономически ползи

Презентации за лекции и събития
Зелената и синя инфраструктура
и елементите на ландшафта като решение срещу загубата на
биоразнообразие
Ситуацията в момента
Причини
Разлики между отделните райони

Изследвания
Качество на местообитанията?
Заключение

Видеа

Зелена и синя инфраструктура в
земеделските земи по проект
BIOGEA
Ползи за биоразнообразието от европейското селско
стопанство и екологизацията на ОСП

Според Вас:
Представляват ли интерес предложените инструменти?
Как бихме могли да ги подобрим?
Какво още можем да направим?

Благодаря за вниманието, участието и
изказаните мнения и препоръки!
За контакти:
Доц. д-р Мария Пенева
УНСС, Катедра Икономика на природните ресурси, гр. София, Студентски град
Е-mail: peneva_mm@unwe.bg, peneva_mm@yahoo.co.uk
Тел: + 359 2 81 95 315

