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1. НАЧАЛО  

  

На по-малко от час път от София, след Железница по пътя за Самоков, 
артистично ръждясала табела с надпис "Алино" води до колеблив път 
към селото. Това е малко селце, разположено в Югозападна България 
и е част от община Самоков. То се намира в полите на Плана планина. 

Там е биофермата на Кевин и Тина Брасингтън от Великобритания. Те 
имат дипломи по право. Преди да дойдат в България те са били 
университетски преподаватели. Но също така те са посетили много 
страни. 
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Вярвайки в своята мантра "скочи и резултатът ще дойде", те са решили 
да се откажат от безскрупулната надпревара и да изпробват нов 
живот. Вилата ферма е резултатът. 

 

 

2. ДЕЙНОСТТА  

 

Кевин & Tina са купили ваканционен дом преди няколко години и са 
го посещавали всяка година. Те са създали фермата през 2013 г., 
възстановили са фермерската къща в традиционен стил и са 
обработили земята. Сега там отглеждат техни собствени зеленчуци, 
плодове и животни. Те следват органични принципи на обработка и не 
използват изкуствени торове, пестициди или хербициди. Те могат да 
ви предложат продукти, произведени по собствената верига от 
фермата до масата: домашно приготвени сладка, сирена и ястия. 
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Те са купили прасета, кози, патици, гъски, кокошки и зайци, и са 
превърнали мястото в истинска зеленчукова градина. Тук животните 
се хранят само с естествени храни без добавени хормони на растежа 
или стандартни антибиотици; фермерите им предоставят открити 
пространства и много любов. През цялата година те работят в 
градината и оранжерията, за да произвеждат голямо разнообразие от 
зеленчуци и плодове -  салати, билки, боб, моркови, царевица, тикви, 
краставици, зеле, карфиол, ягоди, череши и сливи. Те се хранят 
сезонно с това, което произвеждат. 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Кевин и Тина са избрали да се сбогуват с живота си в Лондон, за да 
изградят своя собствена ферма в Алино (България) и са убедени в това, 
че да заместят градската среда с животновъдство, с пресни плодове и 
зеленчуци (всички отглеждани от тях) е най-големият късмет, който 
някога са имали. 

Във всяка тяхна дейност можете да видите много любов, страст и 
удовлетворение. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

 

Зад уменията да се адаптират към селския живот и да поддържат 
фермата, обаче, стои "библията" на семейство Брасингтън - книгата на 
английския агроном, писател, журналист и екоактивист Джон Сиймор 
– Новата цялостна книга за самостоятелност ("Новото пълно издание 
за самозадоволяване"). Подзаглавието е "Класическо ръководство за 
реалисти и мечтатели". Можете да я видите в дома на Кевин и Тина, 
разкъсана от четене, а в нея има и подробни инструкции, придружени 
с илюстрации, вариращи от "как да се направи ограда" до "как да се 
отгледа прасе, за да се оползотвори напълно." 

Те са готови да включат и да научат всеки, който би искал да се 
доближи и да се наслаждава на природата, и да получи за себе си 
удоволствие от това, което тя предлага. 

В същото време, Ферма вила Алино е отличен пример за 
междукултурен обмен на знания и умения. 
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5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Удивително е какво са направили Кевин & Tina на един акър и 
половина. Те са организирали ферма в симбиоза. Това означава, че 
всяко растение и животно е във взаимодействие, така че екосистемата 
е самоподдържаща се. Според принципите на биологичното 
земеделие няколко години, например, лехите с боб служат за 
подхранване на почвата. Кевин може да обясни подробно химическия 
състав на корените на боба и какво ще засадят следващата пролет на 
това място. 

Зелките са надупчени, като от куршуми, но са изцяло органични – без 
пестициди. Всичко се използва, за да се хранят хората или животните. 
И гъски, патици, пилета, кози и прасета, всички те имат английски 
имена. 

Кевин и Тина подкрепят здравословното готвене и храненето с 
естествени продукти. 

От друга страна те предават всичко това, чрез туристическите 
дейности, които предлагат. 
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6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Кевин и Тина не само възстановяват накои “бабини” рецепти, но те 
също така произвеждат сладка с различни вкусове и техен собствен 
етикет, и ги продават на пазара на земеделските производители в 
София. 

В същото време те участват в различни събития и посещения в селото, 
те самите организират многобройни мероприятия във фермата – 
частна вечеря, посещения на стопанството или престой във фермата. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

 

Най-иновативното във Ферма вила Алино е създаването й от хора, 
които са дошли от друга европейска страна с много различни 
географски, социални и културни традиции. Въпреки това, те са се 
вписали в околната среда, споделят такива възгледи и принципи, с 
което са чудесен пример за всеки бъдещ предприемач, независимо от 
националност, произход или възраст. 
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Анализ на добри практики 
 

Име: Арра Медия 

Държава: Румъния 

Партньор: CPIP 

Дата: 18/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

 

“Арра Медия“ е малък бизнес, ръководен от Богдан Самюел в 
западния район на Румъния, по-точно в град Тимишоара. Самюел е 
бивш селски жител, в момента един млад предприемач с творчески 
дух, който превърнал на пръв поглед незначителната си и малка идея 
в голям и успешен бизнес.  

Успехът на този бизнес се основава на дългосрочните тенденции, 
наблюдавани в средата: технологиите се превръщат в инструмент за 
стимулиране продуктивността на фирмите, с помощта на рекламата 
като основна притегателна сила на клиенти.  

“Арра Медия“  предоставя рекламни услуги, в това число и графичен 
дизайн, създаване на илюстрации, визуализация на данни, както и 
продуктова фотография.  
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2. ДЕЙНОСТТА  

Рекламните услуги, предлагани от “Арра Медия“  са следните: 

- Графичен дизайн: инструмент, който превръща устната 
комуникация във визуална, създавайки по-здрава връзка между 
компанията и нейните клиенти; 

- Илюстрации: начин, чрез който идеите на клиента се 
трансформират в образи, които да представляват неговата/ 
нейната компания; 

- Визуализация на данни, което според хората от екипа е 
”митичното място, където изкуството среща науката, където 
графиката и статистиката пресичат интерпретацията. А 
резултатът е ефективно комуникираната информация.”  

- Продуктова фотография: концепция, която се използва във 
всички световни индустрии. Това привлича интереса на 
потенциални клиенти по-успешно от текста. Например снимките 
на храна са далеч по-привлекателни, отколкото обикновеното 
описание.  
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3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Екипът на “Арра Медия“ е сформиран от млади и креативни хора, 
които обичат това, което правят. Те правят това, което им харесва най-
много, усещането им за работа в екип е силно, което ги прави сплотени 
и води до перфектната рецепта за успех.  

Поемането на нови проекти е предизвикателство за тях и това е 
любимата част от работа. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Всеки член на екипа на“Арра Медия“  има една обща черта: да бъде 
”отворен” към нови идеи, без значение от профила на компанията или 
тяхното искане. Всички те са един много приятелски екип от експерти, 
което е още една важна съставка, благодарение на която клиентът се 
чувства комфортно в споделянето на идеите си и в избора, да си 
сътрудничи именно с тях. Самюел е собственик и управител на този 
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бизнес, който знае как да поддържа мотивацията на своите 
служители, които са му и приятели. Александра създава илюстрации 
за всички видове бизнес, прави графичен дизайн на това, което 
поискат клиентите. Нейният творчески подход и креативност винаги 
правят страхотно впечатление, което кара клиентите да ги 
препоръчват сред контактите си. Сорин е фотографът на “Арра 
Медия“, който прави възможно професионалното и красиво 
презентиране на продуктите. Всички тези нагласи и умения са една 
отлична комбинация за растеж на тяхното портфолио от клиенти. 
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5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Основните дейности на “Арра Медия“ се развиват около рекламата. 
Концепцията на екипа е много проста: в днешно време всички 
компании се нуждаят от публичност, от промоция на своите услуги или 
продукти, и за да се привлекат колкото се може повече клиенти, им е 
небходим специалист в областта. Фирмата на Самюел предлага всичко 
това, изброено по-горе, и основният аспект в работата на екипа му е 
качеството. Те разбират и уважават нуждите на своите клиенти, и 
създават възможно най-доброто решение за тях. 
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6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

Работата на “Арра Медия“ изисква творчески подход и креативност. 
Служителите разработват логата на компаниите чрез комбинирането 
на името на компанията с продуктите, които предлагат, те снимат 
продуктите в различни настройки, които описват атмосферата, така че 
да предадат на купувачите усещането за фамилиарност.  

В допълнение, техните илюстрации са основно визуализации на 
идеите на своите клиенти. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

“Арра Медия“ съчетава перфектните съставки на рецептата за успешен 
бизнес. Екипът успява да слее професионализма си с дружелюбно 
отношение към клиента, и най-важното е, че предлагат различни 
версии на крайния продукт, така че клиентът да има възможности, от 
които да избира.  
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ПАРТНЬОР: HuL 

 

ДАТА: 08/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

  

Фермата се намира в Егелхам, Бавария, област Ротал-Ин. Тя е на 
самостоятелно място на хълм. Пешеходна пътека и велоалея минават 
близо до фермата. 

Бизнесът е започнал през 2009 година. 

В началото беше само търсенето на възможности за това как да се 
позволи и осъществи живот, основан на селското стопанство, в такава 
малка ферма. Заедно с жена ми аз търсех ниши на пазара. 

Ние искахме да тръгнем по нови пътища в селското стопанство, за да 
поставим селското органично земеделие на мястото, на което то 
трябва да бъде. Стремим се към една цялостна концепция на 
Земеделие-Природа-Дива природа-Човешка култура и искаме да 
включим клиентите, и да създадем мрежи. 

 

2. ДЕЙНОСТТА  

  

Иновативната идея не е само нашата инициатива “Животни на 
лизинг”, но също така и намерението ни да си партнираме и да се 
изгради мрежа в тази област. Ние се стремим към добавена стойност 
при Лизинга на животни и работим усилено върху комбиниране на 
бизнес сегментите: 

• Животни на лизинг за производство на свинско, говеждо и агнешко, 
включително консултантски услуги за целия цикъл - от отглеждане до 
клане. 

• Селски туризъм на базата на "Mistgabel gegen burnout = вила срещу 
прегаряне", "Einmal selber Bauer Sein = да бъдеш фермер веднъж в 
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живота си", опознаване на оригинално биологично производство, или 
просто туризъм / ваканция. 

• Ресторант: Бротзайт-Станция, предлагащ собствена продукция - 
свинско месо, органична бира, органично вино и др. 

• Продажба на въздушно сушен бекон от прасе – Турополие. 

• Курсове по пиано и рисуване (Изкуство на Хаусбергхоф) сред 
природата. 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

  

Убеден съм, че биологичното селско земеделие има бъдеще и че 
всеки фермер сам трябва да започнеинициатива и да опита отново да 
достигне близо до клиента, за да се повиши осведомеността и да се 
въвлече потребителя в дейнистта. 

Само тогава ще имаме шанс да променим нещо. Искам да постигна 
независимост при ценообразуването и в търговията. Искам да покажа 
на хората добавената стойност на селското стопанство и също така да 
покажа на други земеделски производители, че нашият модел може 
да работи. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

 

Защо имам нужда да правя това? 

Търпение, въображение и постоянство, нестандартно мислене; 

Предприемаческо мислене и силен фокус върху клиента; 

Трябва да се доближите до хората и техните нужди, и трябва да бъдете 
в състояние да развълнувате хората и да ги направите ентусиасти; 
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Аз винаги търся нови идеи и ги прилагам. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

  

Екологичното съзнание сред земеделските производители нараства 
постоянно. 

Налице е силна нужда от мрежи от малки ферми, контрастиращи с 
начина на работа на промишлените ферми. 

Понякога «по-малко» означава  «повече» и много отделни малки 
единици също могат да създадат нещо голямо. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Повечето от моите идеи и концепции се основават на нестандартно 
мислене и успешното прилагане се базира на убеждението ми, че те 
работят. 

Аз не обичам да плувам с тълпата и да се състезавам срещу големи 
компании. Предпочитам да търся пазарни ниши. 

Не искам да се издигам и да раста непрекъснато. Предпочитам да си 
сътруднича с други ферми, за да се допълваме взаимно на една проста 
база «печеливш-печеливш». Заедно и все пак независимо, искам да 
реализирам проектите си. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  
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Иновативната идея не е само самият «Лизинг на животни», но също 
така да се сътрудничи и да се изгради мрежа в тази област. Ние се 
стремим към добавена стойност в рамките на животни на лизинг и 
усилено работим върху комбинирането на бизнес сегменти. 

Лизингът на животни се базира на стари породи говеда, прасета и 
агнета с грижа за клиента, предназначени за клане, свързано с 
Бротзайт-станция. Аз го правя в сътрудничество с 2 допълнителни 
малки органични ферми и малък семеен касапин, който предлага 
индивидуално транжиране на месо и преработка, в съответствие с 
желанието на клиента. 
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АНАЛИЗ НА ДОБРА ПРАКТИКА 

ФОРЛОНГ : ЗА ДЪЛГО 

(FOR A LONG TIME) 

ДЪРЖАВА: Испания  

ПАРТНЬОР : ЕКИП ФУНАМБУЛА ЕООД 
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1. НАЧАЛО 
Виното и територията на Херес де ла Фронтера, са неразривно 
свързани  елементи,  които изграждат една история, залегнала и 
в създаването на Форлонг. В една местност, наричана Форлон, в 
землището на Ел Пуерто де Санта Мария, се отглеждали преди 
векове маслини и лозя, собственост на английски търговец на 
име Форлон. Александър и Росио откриват информация за 
топонима на местността, когато започват да обработват и 
засаждат тези терени. Тази земя на „Виньерон“-а, по името на 
френските сортове, отглеждане от местните жители, остава вярна 
на историята като се отчита че обновяването на първоначално 
отглежданите лозя, не е съвместимо с иновативните методи за 
подобряване качеството на виното.  

Алехандро и Росио залагат на 
екологичното лозарство, както и на 
възстановяването на местните 
сортове, изчезнали на практика 
след филоксерната чума в края на 
19-ти век. 
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2. ДЕЙНОСТТА  

Избата Форлонг е семейна фирма, която развива следните дейности: 

- Всичко, свързано с лозарството: отглеждане на лозя, 
прозводство на вино и търговия с вино; 

- Енотуризъм – организирани посещения на лозята и избата 
 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

В началото, както Росио, така и Алехандро учат специалности свързани 
с фирмено  управление и мениджмънт.  

И при двамата е показателно, че намират себе си, т.е. елементът,  в 
дейностите свързани с лозарството 

Алехандро твърди, че е открил страстта си към света на виното, след 
като шест години е работил в администрацията на една строителна 
фирма. 

При Росарио определящо обстоятелство за интереса й към света на 
виното е фактът, че нейният баща се захваща със земеделска дейност. 

И при двамата, специалностите, които изучават, им позволяват да 
развиват дейност, която за тях се превръща в страст и удоволствие. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Самочувствието и вярата в собствените сили на Алехандро и Росио се 
дължат на силната семейна подкрепа, демонстрирана  от страна на  
дядото на Алехандро и на бащата на Росио.  

Желанието да получават нови познания, формално и неформално, 
позволява на двамата да се преориентират професионално. 
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Предпазливост, разумност и високо ниво на образование – на тях се 
базира и способността на двамата да оценяват риска и да поемат 
отговорности. 

Търсенето на нови вина и постоянството, което двамат демонстрират, 
разказвайки за своя опит, определено показват ориентация към 
успеха. 

Грижите за лозята, гроздоберът, процесите по производството на 
вино, бутилирането и продажбите изискват умения за планиране и 
организация. Подобни умения са необходими и за развитието на 
енотуризма, който развиват отскоро. 

Залогът да развива екологично земедлие, да възстановява автентични 
местни сортове и да дава добавена стойност на местната култура е 
израз на социалната отговорност на фирмата. 

Изборът на бутилка, логото, етикетът и постоянното присъствие на 
изложби и панаири в сектора, показват високи умения за 
комерсиализация и обслужване на клиенти. 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

За правилния прочит на обкръжението, наблюдаваме различни 
тенденции в поведението на Росио и Алехандро.  

- Грижа за опазване на околната среда 
- Правилния подход за приучаване на консуматорите към 

екологични продукти 
- Внасяне на елементи на забавление и емоция при 

консумацията на вино 
- Придаване на значение на връзката между качеството и 

произхода на продукта 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 
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Създаването на всяко вино е по презумция упражнение по 
креативност, както и изборът на концепция за лого, марка и начинът 
на промотирането му.  

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Основните елементи в представената добра практика, които до голяма 
степен се определят като иновативни, са следните:   

- Търсенето на нови резултати във винопроизводството като 
се използват стари възстановени сортове грозде 

- Използването на методи, базирани на екологичното 
земеделие и работа на принципа на биодинамичното 
земеделие, непознато досега в региона 

- Визуализацията на марката и, по-специално, етикетите 
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Анализ на добри практики 

 

Име: Пчеларска ферма от Хисиас  
 

Държава: Румъния  
Партньор: CPIP 

 
Дата: 19/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

Флавиус Хубер е румънски пчелар, който притежава пчеларска ферма 
в село Хисиас, област Тимис.  

Основната му дейност е производство на пчелни продукти като 
например различни видове мед, прашец, прополис, пчелен восък и 
пчелно млечице. С него се свързват много хора, които искат да закупят 
някои от гореспоменатите продуктите поради високото качество и 
свежест. Друга дейност, която пчеларят развива е да организира 
посещения за хора, които се интересуват от начина на живот на 
пчелите.  
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2. ДЕЙНОСТТА  

Пчелните продукти на Флавиус срещат засилено търсене от страна на 
местните общности. Има купувачи от село Хисиас, където се намира 
пчеларската ферма, както и такива от Тимишоара, главно хора, които 
се интересуват от приема на органични продукти в своя натоварен 
градски начин на живот.  

Освен търговията с висококачествени пчеларски продукти, Флавиус 
използва случая да информира клиентите си за благоприятното 
въздействие на апитерапията и ги разхожда из фермата, за да могат да 
придобият по-ясна представа за това какво е да си пчелар. 
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3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Флавиус Хубер посвещава голяма част от времето си в грижи за 
кошерите, които притежава. Влага огромна страст в дейността си и 
говори с удовлетворение за пчеларството и апитерапията. Освен това 
се опитва да бъде винаги отлично информиран и в крак с последните 
тенденции в технологиите по отношение на пчеларството като за целта 
участва в срещи, организирани от асоциациите на пчеларите, както и 
чрез осъществяването на обмен на добри практики и опит с други 
пчелари от Европа.  
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Основният подход на Флавиус е дружелюбието. Той е винаги готов да 
сподели знанията и опита си с всеки, който се интересува от 
пчеларството. Страстта си той поддържа, грижейки се за кошерите 
както и подотвяйки тази така благоприятна за здравето продукция.  

Флавиус включва семейството си в дейностите като започва от жена си 
и детето и продължава с останалите членове от семейството, които са 
преки бенефициенти от работата му.  

Пчеларят е наясно с последните методи и техники в грижата за 
здравето на пчелите. Освен това, по време на посещенията, той успява 
умело да предаде знанията и опита си, които притежава за 
пчеларството и апитерапията.  
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5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Още от древни времена пчеларството е била жизнена необходимост, 
която никога няма “да излезе извън мода”, тъй като липсата на 
пчелите би довела до изчезването на цветята, животните и 
следователно хората. 

Ето защо пчеларството е безкраен занаят, поддържан от възможно 
най-голям брой пчелари, които са наясно с благоприятното 
въздействие на пчелите върху живота на хората. 
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6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

Изобретателността на Флавиус Хубер се състои в това, че той започва 
дейността си върху земя, наследена от неговите баба и дядо в Хисиас, 
област Тимис. Той посвещава време и усилия, за да разработи своята 
пчеларска ферма. 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Флавиус се посвещава на работа, която обича, включваща в себе си дейностите: 
пчеларство, продажба на продукти и осъществяване на посещения за клиентите 
си. Той изцяло се посвещава на занаята си като не спира да взима активно 
участие в различни изложения, събития и обмен на опит с други пчелари като по 
този начин от ден на ден все повече усъвършенства себе си и своя малък бизнес.  
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1. НАЧАЛО 

Историята на ЯННА е история за една 
градина, в която посетителите се 
чувстват като в някое райско кътче. 
Градините на Янна са райски и 
одухотворени от душевността на една 
учителка по литература от Кампиня де 
Херес де ла Фронтера: Кармен Перес-
Агирре. 
Този обект възниква през 1989г. като 
място, на което се установява да живее 
семейството на Кармен Перес-Агирре, 
след взетото решение да напуснат 
градската среда и да променият 
местоживеенето си. 
Кармен Перес-Агирре превръща 
градината в опитно поле за екологични 
практи в земеделската дейност и няма 
да е пресилено ако кажем, че Кармен е 
една от пионерите в област Андалусия, 
която изпъква още повече с отварянето 
на градината за посетители – най-вече 
за ученици от долен и среден курс на 
обучение. 
Дъщерята на Кармен Перес-Агирре 
следва примера на майка си и спомага 
за укрепването на фирмата, която е 
създадена в резултат на промяна на 
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местоживеенето на родителите в 
търсене на по-добър живот. 
И така Градините на Янна се превръщат 
в място за обучение в опазване на 
околната среда, дейност, която 
допълва земеделските дейности и кара 
посетителите да се чувстват като като в 
райски кът. 
 
 
 

2. ДЕЙНОСТТА  

 „Градината на Янна“ е семейна фирма, която развива следните 
дейности: 

- Отглеждане на екологични чисти портокали, билки, подправки и 
др. 

- Образователни дейности за опазване на околната среда, 
насочени основно към училищата  

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Изборът на Градината на Янна като място за живеене е основен 
критерии за определяне на Елемента на фамилията Перес-Агирре  

Марина споделя, че реакцията на учениците, когато посещават 
градината е достатъчна причина, за да превърне ежедневната си 
работа в нея в своя страст 

Освен образователната дейност, самата работа в градината й носи 
висока степен на задоволство. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Би било интересно да приемем наблюдаваните способности и умения 
като неизменна част от пътя на развитие на Кармен Перес-Агирре и 
дъщеря й Марина. 

В историята на тази практика излиза на преден план ориентацията към 
успеха, самоувереността и семейната подкрепа, която е необходимо 
условие за да се изпита самоувереност. 

Както във всяка предприемаческа дейност, а още повече в аграрния 
сектор, има голяма доза риск, затова в този случай, отбелязваме 
способност за контрол и разбиране на риска. Обученията, базовите и 
продължителните, са от основно значение за упражняване на контрол 
върху риска. 

Пионерският характер на инициативата, продължителното обучение в 
устойчиви земеделски практики и предлагането на една оферта за 
обучение в опазване на околната среда добавят по категоричен начин 
всичко, което и до момента споменахме: постоянство и използване на 
обратната връзка или т.н. „feed-back“. 

На преден план излиза способността за планиране и организация, 
както в чисто земеделските дейности, така и в отношението към 
посетителските групи. Организационните умения и планирането се 
забелязват и в разпределянето на отделните зони в градината. 

В разговорите ни с Марина и срещата с Кармен, нейната майка и 
основателка на фирмата, ние добиваме представа за комуникативните 
умения, които имат и прилагат при обслужването на посетителите. 
Тези умения са предпоставка и за повишаване на способностите им за 
комерсиализиране на продукта, който предлагат. 

Иновативността в дейностите, които развива и концепцията за 
развитие на бизнеса от страна на една учителка в ролята на 
предприемач, показва способността на Кармен да се адаптира към 
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промените. Подобна ориентация към промените се наблюдава и у 
дъщеря й Марина, която след завършване на образованието си по 
специалност пряко свързана с дейностите на фирмата, решава изцяло 
да се посвети на семейния бизнес. 

По време на нашето посещение наблюдаваме отношението на Кармен 
и Марина към останалите служители във фирмата и забелязваме 
уменията и на двете за работа в екип. 

Участието в мрежи на работа в сферата на екологичното земеделие и 
предлагането на обучителни програми за учащите от областта 
показват способността на двете предприемачки за коопериране с 
останалите фактори в бизнеса и региона. 

Към всичките тези умения и способности трябва да прибавим техният 
залог за устойчивост на фирмата от самото начало, обстоятелство 
което излиза на преден план като социална фирмена отговорност. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Създаването на „Градината на Янна“ е плод на едно осъзнато 
отношение към околната среда от страна на собственичката, която се 
вписва по категоричен начин в съвременните тенденции за 
агроекологично производство и обучение в опазване на природата.  

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 

В развитието на практическата работа в градината се раждат 
интересни идеи за предлагане на дейности за посетителите. 

По същия начин, Марина прилага методите на съ-творчество, което й 
помага да обогати и развие целите на провежданите обучения. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Фирмата е една от първите, които сертифицират продукцията си като 
екологично чиста и оценява важността на обученията в опазване на 
околната среда като път за по-нататъшното развитие. 

По особен начин, друг иновативен аспект е възможността обучаемите 
с малко средства, които се отпускат за осъществяването на тези 
посещения, да участват в комерсиализирането на портокалите, които 
берат в градината. 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ на добри практики 

 

 

Име: Козя поляна 

 

ДЪРЖАВА: Полша 

ПАРТНЬОР: ARID Lacjum 

 

ДАТА: 15/07/2016 

 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

1. НАЧАЛО 

 

Фермата "Козя поляна", която предоставя образователни услуги и 
икономически дейности в сферата на преработката, се намира в 
Долна Силезия. Фермата функционира от 2004 г. насам. 
Собствениците на фермата са започнали своята работа през 2010 г., 
като основният акцент е производството на сирене. Управляваната от 
тях Органична ферма "Козя поляна", се намира в близост до „Желеня 
гора“, сред поля и гори, с прекрасна панорамна гледка към 
планините и Белия хълм. Собствениците подчертават, че 
образователните дейности, развивани в стопанството в продължение 
на няколко години, са заради туристите, които идват за закупуване на 
сирене и искат да чуят как производството му се извършва по 
екологичен начин. Ето защо фермата през 2014 г., се присъединява 
към Мрежата от образователни ферми, с цел по-нататъшно развитие 
на образователните дейности. 

 

2. ДЕЙНОСТТА  

 

Площта на фермата е 7,06 дка, а това за условията в южната част на 
Полша, представлява среден размер ферма. Стопанството е 
производстводител на растителни култури, наред с градински 
насаждения и билки, така и постоянни пасища за добив на сено, 
използвано за хранене на животни. Животновъдството е фокусирано 
в една посока - кози (сега в стадото има около 100 животни). Трябва 
да се подчертае, че Козя поляна е сертифицирана, като органична 
ферма. През 2010г.  „Ломницко козе сирене“ бе включено в списъка 
на традиционните продукти на Министерството на земеделието и, по 
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време на срещата на високо равнище на Източното партньорство, 
проведена във Варшава в рамките на първото Полско 
председателство на Съвета на Европейския съюз, „Ломницко козе 
сирене“ представи официално Полската кухня [www.serylomnickie.pl 
2015]. 

 

Образователна оферта: 

Образователните програми, осъществявани във фермата, са 
предимно за отглеждане на кози и производство на козе сирене, а 
също и за популяризиране на екологията. По време на посещенията 
всички участници могат да опитат произведените тук сирена. 
Образователната офертата е адресирана главно към деца от 
предучилищна и училищна възраст, но също така и към възрастни. 

Тук приемат групи до 50 души. (от пролетта до есента) 

Програмата и продължителността на престоя във фермата се 
адаптират спрямо възрастта, нуждите и интересите на посетителите.  

Предлагат се програми за: 

- посещения на фермата; 

- хранене на козите и фото сесии с тяхно участие; 

- състезания; 

- истории за нас - кози и сирене; 

- дегустация на сирена и готвени ястия на базата на козе сирене; 

- работилници за сирене; 

Ние гарантираме приятно и интригуващо прекарване на времето! 

Млечни продукти: 

- Дълго зряло козе сирене  
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- Прясно узрели сирена  

- Козе сирене Рита 

- Сър Грил 

- Кисело и прясно козе мляко  

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

 

Собствениците подчертават, че образователната дейност е 
допълнително хоби към основната дейност, която е производството 
на сирене. Преди всичко е задоволството от това, че не е 
задължително да се трансформира в рентабилност, но все пак 
планират да го развиват. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

  

За собствениците е на първо място тяхната откритост към хората и 
способността да учат другите, както и да адаптират своята оферта към 
нуждите на туристите - гъвкавост и откритост, и в същото време 
упорита работа, са най-важните характеристики на пътя към успеха. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

  

На първо място, те се фокусират върху популяризиране на културното 
наследство на региона и на традиционната органична храна, чрез 
работилници, презентации и продажба на собствени млечни 
продукти. 
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6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

  

Творчеството е свързано, преди всичко, с образователни дейности – 
присъединяване към Националната мрежа на образователни ферми 
и развиването на образователни дейности продължава въпреки 
факта, че това не е значителен източник на приходи. В допълнение, 
собствениците подчертават, че през цялото време искат да се 
развиват в тази посока и да разнообразяват образователните 
програми и формите на  тяхното провеждане. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

 

Иновация е включването на образователни дейности към основната 
дейност, която е производството на сирене, и популяризирането на 
биологични храни сред децата - защото на първо място към тях е 
адресирана и образователната оферта.  
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Łomnicki Goat Cheese 

Ломницко козе сирене 
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The owner 

Собственичката 
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Goats medow 

Козя поляна 
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The owner 

Собственичката 
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Анализ на добри практики 

Име: ПАЛАКАРИЯ ЕКОФЕРМА  

ХРАНА И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ  

 

ДЪРЖАВА: БЪЛГАРИЯ 

ПАРТНЬОР: БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ 

 

ДАТА: 25 / 07 / 2016 
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1. НАЧАЛО 

 

Палакария екоферма се намира в село Ярлово, Самоков, на 35 км от 
София, в южните склонове на Витоша, където извира река Палакария. 
Това е съвсем малко планинско село с около 400 жители, разположено 
на двата бряга на реката. 
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Те са младо семейство с големи амбиции, да достигнат до повече хора, 
за да се запази стария български вкус. Те казват за себе си с голяма 
усмивка: "Мъжът в семейството има ветеринарно образование и 
ежедневна грижа за животните. Жената и брат й се грижат за 
производството, а децата са индикаторът им за качество. " 

Това е малка семейна ферма и те са ангажирани с трудната задача да 
създават чисти и екологични храни. 
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2. ДЕЙНОСТТА 

 

За тази цел те сами отглеждат своите животни, които от ранна пролет 
до късна есен са на паша в тучните поляни на Витоша, а през зимата те 
ги хранят с подходящ фураж и сено, богато на билки, което си 
осигуряват самите те. Животните във фермата са под постоянен 
ветеринарен контрол. 
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Всичко, което предлагат фермерите е приготвено по стари “бабини” 
рецепти, без добавени стабилизатори, консерванти и други подобни, 
така че техните продукти нямат дълъг срок на годност. Фермерското 
семейството произвежда сирене, друг вид типичен български млечен 
продукт, наречен "кашкавал", прясно и кисело мляко. 

Млякото, което се осигурява от техните крави, има висока масленост и 
чудесен вкус. 

Те правят сирене, в което няма добавен калциев хлорид. 

"Кашкавалът" се приготвя по стара рецепта от планината Родопи и е 
приготвен ръчно. 

Киселото мляко, което правят е с тяхна собствена закваска. 

"Луканката" /друг типичен български продукт от месо, като вид сух 
салам/, която те предлагат, е приготвена от техен приятел - 
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производител на месни продукти, на когото доставят месото от 
техните животни. 

Прясното мляко е пастьоризирано. 

 

 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ 
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Любовта към работата им, страстта към това, което правят и 
ентусиазмът им са толкова очевидни във всеки един от техните 
продукти. Както казват на своите клиенти, които наричат приятели: 
"Ние сме безкрайно щастливи и много благодарни, когато чрез нашите 
продукти ставаме част от вашите специални поводи! За нас няма по-
голямо признание от това!" 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ 

 

Анализирайки този опит ние можем да намерим различни нагласи и 
умения, но ние ще се съсредоточим върху някои от тях, които са по-
видими. 

Семейството фермери са млади образовани хора. С производството на 
своите продукти по стари български методи и рецепти те допринасят 
за тяхното съхранение и разпространение. Наред с това, включвайки и 
децата си, те също така подпомагат  предаването на многогодишните 
български традиции на поколенията.  

Техните умения не са само в екологично животновъдство, 
забележително вкусни продукти, но също така и в специално 
проектирани опаковки. Освен, че те са подходящи за продуктите, те са 
изключително разнообразни и атрактивни за клиента. Техните нагласи 
са най-важните за успеха на техния бизнес. А именно, да предлагат 
традиционното, но с нов, красив и привлекателен външен вид; да 
поддържат екологичния стар български вкуса на храната. 
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5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

Дори и с малка ферма, собствениците на Палакария допринасят със 
своето екологично отглеждане и производство за опазване на 
околната среда, за удоволствието от добрата и здравословна храна, но 
не на последно място за здравето на хората. Както вече бе споменато 
основният им принос е връщането към автентичните български 
продукти. 
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6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Заедно с основните продукти, които младите фермери произвеждат, 
те постоянно обогатяват гамата си. Те предлагат също мезета с чесън 
и чушки, изцедено кисело мляко със сладко от малини, прясно 
охладено говеждо месо, масло, доматен сос, кьопоолу, лютеница, 
сирене в зехтин с босилек и сушени домати, сладка и сиропи от 
малини, сирене с маслини и още много. Те се специализират в 
конвенционално производство, но с много високо качество. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ 

 

Екоферма Палакария предлага традиционни български и екологични 
продукти за ценители, опаковани и декорирани за различни поводи. 

Собствениците са избрали съвременни методи за доставка на своите 
продукти до крайния потребител с поръчки чрез уебсайт или имейл, и 
доставка по домовете. Но също така те могат да бъдат опитани в 
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приятна атмосфера в Домашница - органичен магазин и работилница 
в София. 
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Произведено в България, от екоферма ПАЛАКАРИЯ 
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Анализ на добри практики 

 

 

Име: Питловка 

 

ДЪРЖАВА: Полша 

ПАРТНЬОР: ARID Lacjum 

 

ДАТА: 14/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

  

Ферма "Питловка"/"Pytlówka"/ е агротуристическа, с предоставяне 
на образователни услуги от специалисти, предназначени за 
посетителите на фермата.  Намира се във воеводство Швиндокшиске 
/Świętokrzyskie/. Това е регион, който се характеризира, от една 
страна, с богатото наследство на природа и култура, и от друга - с 
голяма земеделска фрагментация. Поради това, търсенето на 
неземеделски източници на доходи е естествено за жителите на тези 
селски райони. 

Собствениците на Питловка разработват агротуризма от 1999 г. В 
момента дейността се извършва от млада двойка, която е поела 
бизнеса от родителите си. Основното за тях е да предадат местната 
традиция на техните гости и да съхранят и представят културата на 
малкия си роден край. 

В допълнение към агротуристическата дейност и привличайки повече 
туристи в тяхната ферма, собствениците създават образователна 
ферма. Идеята за образователни дейности представлява начални 
образователни дейности, предлагащи възможност за демонстрации 
и работилници например за правене на масло за гостите. 
Собственикът подчертава, че присъединяването към Мрежата на 
образователни ферми през 2010 г. е било свързано с развитието и 
усъвършенстването на образователните дейности. Собственикът има 
мотивацията за добавяне на образование към предлагания селски 
туризъм във фермата, защото това е генерирало допълнителен 
източник на доходи, особено извън сезона, когато там няма твърде 
много посетители. 
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2. ДЕЙНОСТТА  

  

Площта на анализираната ферма е 5,69 дка. Това е типично, като 
площ на ферма за воеводство Швиндокшиске. Производството на 
земеделски култури е предимно касис и зеленчуци. 
Животновъдството е в малък мащаб, отглеждане на пилета, патици, 
пуйки и понита. 

Питловка е фокусирана върху туризма и образованието. За селски 
туризъм фермата разполага с 5 стаи с 20 легла. Собствениците 
предоставят храна на своите гости. Фермата има образователни 
оферти в следните области: земеделски и животновъдни дейности, 
традиционна храна, обичаи и обреди, и екология, които са 
предназначени за семейства с деца, както за деца на предучилищна 
и начално-училищна възраст, така и в прогимназия и гимназия. Целта 
е да се осигури образователна оферта за деца за традициите и 
културата на този регион. Собственикът, в едно интервю подчерта, че 
образователните оферти са съобразени с нуждите на участниците. 
Атракциите, които се предлагат:  

продукти от собствена ферма 
туристическа информация 
лятна вила и огнище с грил 
възможности за наемане на велосипеди 
дейности в образователна ферма 
WiFi, 
учене на бродерия 
спортна стрелба с лъкове 
възможност за бране на гъби в околните гори 
възможност да се учи фотография под ръководството на 
професионалист. 
Питловка – това е място, отворено за предприемачи и фирми. 
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Те предлагат възможност за организиране на бизнес срещи, събития 
за интеграция (тиймбилдинг) или обучение. 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

  

Младите собствениците на Питловка особено ценят възможността за 
предаване на традициите и културата на региона. За това 
свидететлстват:  завръщането на гостите и добрата репутация; 
удовлетворението на гостите - и деца, и възрастни; възраждането на 
фермата; възможността за образование чрез игра; показване на 
красотата и значимостта на селото; стимулиране на интерес към 
нашия бизнес, особено от страна на  децата. Задоволството, че 
гостите напускат фермата радостни и често се връщат, е най-добрата 
благодарност и удовлетворение за собствениците от дейността, която 
развиват и със сърцето си. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

  

В случая на младите собственици, това е преди всичко тяхната 
откритост към хората, без която те не биха могли да извършват този 
вид дейност. Освен това, те имат възможността да предават знания 
на техните гости, както на най-младите, така и на най-възрастните. Би 
трябвало да се отбележи много голяма ангажираност в 
провеждането на тази дейност. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
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За собствениците на Питловка предаването на традицията и 
културата на региона е много важно. Важно е също така да се 
предостави важна информация за опазването на околната среда. Да 
се предадат навиците на здравословен начин на живот. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Творчеството е свързано най-вече с образователните дейности – 
присъединяването към Националната мрежа на образователни 
ферми, която е създадена в резултат на търсенето на нови стимули за 
земеделските производители, за да продължат селскостопанска 
дейност и убеждението, че във фермата има уникален потенциал за 
провеждане на атрактивни класни занимания, насочени към 
необходимостта от по-близка работа на глобалното фермерско 
общество и източниците на храна. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

 

Иновацията в областта на бизнеса на селски туризъм е включването 
на образование и обучение, както и създаването на професионални 
образователни пакети за деца. В момента са включени елементи, 
свързани с производството на биологични храни, промяна на 
формата на преподаване – работилниците стават все по-популярни. 
Важно е, че в образователните дейности за деца те участват активно в 
тях. 
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The farm “Pytlówka”  
Фермата "Путловка" 
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The owner during the educational activities with children 
Собственичката по време на образователни дейности с деца 
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               Place for children  

               Място за деца 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

Play in the farm 

Играйте в стопанството 
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The owner during the educational activities with children  

Собственикът по време на образователни дейности с деца 
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АНАЛИЗ НА ДОБРА ПРАКТИКА 

РАНЧО КОРТЕСАНО  

ДЪРЖАВА: Испания  

ПАРТНЬОР : ЕКИП ФУНАМБУЛА ЕООД 

 

ДАТА: 08/04/2016 
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1. НАЧАЛО 

Ла Кампиня де Херес, провинция 
Кадис, предлага един прекрасен, 
типично селски пейзаж, в който 
могат да се видят малки 
разпръснати конгломерации от 
къщи и ферми, в които основната 
дейност е земеделието. Тази селска 
действителност се намира в 
непосредствена близост до 
градския пейзаж на близкия Херес 
де ла Фронтера, който е основен 
град в областта. Градът дължи до 
голяма степен своето развитие на 
земеделските дейности, сред които 
изпъкват лозарството и 
винопроизводството. 

Във вълнообразния релеф около 
града откриваме Ранчо Кортесано, 
семеен кооператив, който 
превръща в атракция за 
посетителите своята дейност 
пчеларството. Отглеждане на пчели, 
производството на мед и пчелни 
продукти са основните дейности в 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

ранчото,  което залага изцяло на 
екологичното земеделие.  

Промотирането на здравословни 
продукти, добити по екологичен 
начин е другата дейност, която 
ранчото предлага в своя собствен 
ресторант. Това е и последният от 
проектите на Ранчо Кортесано, 
известно като мястото, където 
живеят пчелите. 
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2. ДЕЙНОСТТА  

Ранчо Кортесано е семейна фирма и развива следните дейности: 

- Пчелни продукти - Подготвят за крайни клиенти различни 
разфасовки на всички видове мед, полени, прополис, пчелно 
млечице и т.н.  

- Производство на екологично чисти плодове и зеленчуци; 
- Туристически дейности - Тук се провеждат екскурзии с 

възпитателни цели, на учащи, организирани от училища и 
образователни институции или на семейства с деца. Акцент в 
програмите за посетители са въпросите свързани с опазването на 
околната среда, значението на екологичното земеделие и най-
вече запознаването с прекрасния свят на пчелите. 

- Освен това, от няколко години предлагат и изхранване, което 
спомага за удължаване времето за престой на просетителите. По 
този начин се промотират и предлагат под формата на 
здравословна храна всички продукти, отглеждани по екологичен 
начин в ранчото. 
 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Удоволствието от работата, истинското увлечение по това, което 
правят, се вижда от начина, по който се отнасят към земеделската 
работа и към възможността да представят пред клиентите си света на 
пчелите, както и от задоволството, което изпитват при изработката на 
пчелните продукти. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  
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Анализът на тази добра практика ни позлволява да открием различни 
способности и умения, които организаторите на проекта притежават. 
Ще се спрем накратко на качествата, които наблюдавахме. 

Очевидна е самоувереността, която се крепи на силната подкрепа от 
страна на семейството. Да не забравяме, че става въпрос за семеен 
бизнес. 

Различните сфери на образование на хората от Ранчо Кортесано и 
натрупаният опит в продължение на години са благоприятна почва за 
тази самоувереност. 

Поредицата направени инвестиции показват способността за поемане 
на рискове и решителността на членовете на фирмата. 

Влагането на средства за внедряване на ново оборудване и нови 
възможности за предоставяне на услуги е показател за ориентация 
към промените. Освен това, Ранчо Кортесано е фирма-пионер в 
предлагането на една туристическа оферта базирана на пчеларството.  

Посещението на ранчото и проследяването на една от развиваните в 
него дейности ни позволява да наблюдаваме организационните 
умения, уменията за работа в екип и за планиране. Отбелязахме също, 
че се следи за получаване на обратна връзка и във всеки момент се 
търси мнението на клиентите. 

Фирмата си сътрудничи с други фирми и институции. 

Всички дейности и внимателното обслужване на клиентите в 
търговската част показват комуникативните умения на персонала и 
техните способности да комерсиализират продуктите си. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Отдават внимание на възпитанието в грижа за околната среда, както и 
на внедряването на нови туристически услуги, свързани с 
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потребността на клиента да изпита удоволствие от почивката, 
обогатена с емоции и приятна атмосфера. 

Работят съвместно с веригата "Slow Food“ в пряка връзка с 
екологичното земеделие. 

И също така, от години работят за симбиозата между селото и 
градската среда. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 

Креатовността откриваме в предлагането на различни дейности от 
ежедневната работа в ранчото и най-вече пчеларството, като 
туристическа атракция. Основно тя се проявява в свързването на 
пчеларството с училищните дейности и предлагането на програми за 
възрастни посетители, запазили спомена за селската действителност. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Иновативните аспекти окриваме в превръщането на пчеларството в 
туристическа атракция. Това е дейност на фирма-пионер в 
предлагането на туристически пакети с интерпретативен характер. 
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Анализ на добри практики 

 

Име: “Роот Дизайн“ 

Държава: Румъния 

Партньор: CPIP 

Дата: 12/07/2016 

 

 

 

1. НАЧАЛО 
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“Роот Дизайн“ e бизнес, започнат от Лаура Богдан и се състои в 
създаването на естествени цветни аранжировки за всякакви поводи, 
сватбени букети, украса за сватби, аранжировки със сухи цветя, 
декорации, бижута и ръчно изработени поздравителни картички.  

“Роот Дизайн“ се намира в регион Тимиш, в западната част на 
Румъния. Фирмата има цех, разположен в град Тимишоара, а цветята 
се съхраняват в непосредствена близост до него, в селския район. 

Тяхната дейност се увеличава значително през последните години, 
поради високото им ниво на креативност в тази област, което ги 
нарежда сред най-добрите. 

      

 

2. ДЕЙНОСТТА  
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Както може да се види по-горе на картинката, “Роот Дизайн“  събира 

много харесвания на своята Фейсбук страница. Тя се радва на голяма 

популярност, имайки общо 6,546 потребителя, които следят 

активността й. 

“Роот Дизайн“  има различни продукти, съобразени в зависимост от 

нуждите на клиента. По този начин, те създават флорални дизайни за 

сватби, за кръщенета, годишнини, изобщо за всички видове 
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специални моменти, които трябва да се празнуват в живота на 

хората.  

Всички техни продукти са впечатляващи в цветовете, съчетани с вида 

на цветята, събрани заедно в различни и разнообразни букети. 

Екипът винаги се старае да направи качествени снимки на готовата си 

продукция, с които актуализират Фейсбук страницата и по този начин 

да зарадват своите последователи, които искат да видят повече от 

тяхната красива работа.  
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3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Когато попитахме основателката на “Роот Дизайн“  защо харесва 

работата си, тя отговори на мига, без да се замисля.’’Кой не би искал 

да работи, заобиколен от цветя, приятно ухание и цветове?’’  Освен 

това, тя добави, че това е една много удовлетворяваща работа, която 

носи радост и щастие на клиентите.  
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На картинката по-горе виждате аранжировка за кръщене 
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На картинката по-горе виждате кът за правене на снимки, специално 
обособен за сватба. Това пространство се използва от екипа на Photo-

Video, за да се създадат красиви спомени за току-що сформираната 
брачна двойка и за техните приятели и роднини. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Екипът на“Роот Дизайн“   разполага със следните умения: 

- да отглеждат и берат цветята,  

- да подготвят предварително растителния материал,  

- да подготвят и подрязват цветята и материалите за аранжировките, 

- да доставят суровини за украса и декорации 

Тяхната нагласа е най-важна за успеха на бизнеса. Те са винаги точни 
при доставките на поръчаните продукти и преди всичко винаги 
разпознават вкуса и стила на клиента и предоставят набор от 
предложения за организирането на събитието. Клиентите оценяват 
добрата връзка и комуникация с екипа, който е винаги отворен за нови 
идеи и негова първа цел е удовлетворяването на нуждите на клиента. 
Друга нагласа на екипа е по отношение на избора на суровините, с 
които работят. Материалите са винаги висококачествени, изглеждат 
свежо и доставят съвършенството, което човек търси.  
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5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Този бизнес бе основан, съблюдавайки околната среда. Сватби, 
кръщенета, годишнини и други събития, никога няма ”да излязат от 
мода”, както и никога няма да спрат да се празнуват от хората. 

Хората се женят, имат деца, празнуват рождени дни, дипломирания, 
постижения, така че този бизнес отговаря на нуждите на своите 
потенциални клиенти.  

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

Тяхното творчество се състои в неочакваните комбинации от цветове,  
цветя със стари винтидж предмети и с нови и съвременни такива, 
които създават пространства, пленяващи хората със създадената 
красота. 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Екипът е сформиран от приятели, което води до сближаване и носи 

хармония. Обичайки работата си, нивото на креативността им 

нараства. 
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Анализ на добри практики 

 

 

Име: СТЕРН 

 

ДЪРЖАВА: АВСТРИЯ 

ПАРТНЬОР: HuL 

 

ДАТА: 08/07/2016 

 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

1. НАЧАЛО  

 

Нашата ферма се намира на 10 км западно от Грац, доста централно 
местоположение и с добра комуникация. Ние продаваме нашите 
продукти директно на крайните клиенти. 

Започнахме директен маркетинг на селскостопански стоки още през 
1990 г. Като отговор на нарастващото търсене и заедно с това 
непрекъснато нарастващото работно време във фермерския ни 
магазин, бие внедрихме продаващи автомати за нашите продукти. 

Аз представлявам вече 12-то поколение на нашето семейство във 
фермата. От самото начало винаги е имало син, продължаващ бизнеса 
на бащата. В нашата ферма, която е кръстена СТЕРН, като кратка 
версия на АЙСТЕРН, следваме принципите на кръгова икономика от 
16-ти век. 

Производството на мляко и млечни продукти се ръководи от 
родителите ми. 

Аз купувам млякото и го обработвам в моя собствена мандра. 

 

2. ДЕЙНОСТТА  

  

Започнах преработка на мляко в кухнята на фермата. 

Преди да започна обработката на мляко и млечни продукти, завърших 
като магистър в областта на земеделието и млекопреработката. 
Получих допълнително образование, като сомелиер на сирена. По 
време на това образование имах възможността да посетя много 
мандри. 
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Това най-високо ниво на образование в областта на земеделието, 
както и в млекопреработката, е основа за успеха ми. 

Днес работя в нови помещения, специално планирани за този вид 
бизнес. Предлагаме различни млечни продукти; разнообразие от 
награждавани висококачествени сирена. 

Преработваме собственото сурово мляко във висококачествени 
продукти. 

Ние се фокусираме изключително много върху положителен контакт с 
всички наши клиенти. 

Ние обичаме това, което правим. Така че, за нас е лесно да покажем 
на клиентите нашата страст към работата си. 

Мисля, че от решаващо значение за успеха е радостта да се насладите 
на това, което правите. 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

 

Харесвам работата си, защото работя независимо и със самостоятелна 
отговорност. 

Способен съм да изживявам моите мечти и моето творчество. 

Обратната връзка от моите доволни клиенти ми дава сила да се движа 
още по-напред. 

Различните успехи в първенствата за предлагане на сирене ми дават 
допълнителен потенциал, който да използвам. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  
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Ще ви назова най-важните умения в ключови думи, от моя опит: 

- Амбиция 

- Последователност 

- Целева ориентация  

- Постоянство 

Това са стълбовете на моя успех. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

  

Моят край и хората живеещи тук са в тясна връзка с региона и околната 
среда. Все още съществува такава връзка. 

Хората тук искат да имат храна, която е естествена, разбираемо, и 
произведена в района - зачитане на природата и живота! 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Ако следвате целите и мечтите си с радост, мисля, че от това някак 
автоматично възникват нови и креативни идеи. 

Много е важно да не се следват само парите. 

Основно и решаващо е, че радостта и любовта към работата ти 
определят това, което правиш -не парите! 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  
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Основни нововъведения в моето предприятие са: 

- производство на сирене във фермата 

- директен маркетинг на базата на продажба с машини във фермата - 
продажба на мляко, сирене, кисело мляко, яйца, ябълки, растителни 
масла 

И двете области са напълно нови и уникални в моя регион. 
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Име: СТРАСЕР 

 

ДЪРЖАВА: АВСТРИЯ 

ПАРТНЬОР: HuL 

 

ДАТА: 15/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

 

Нашата ферма се намира във Франкенбург ам Хаусрук в Горна Австрия, 
в хълмиста местност в подножието на Алпите. 

Ние сме фокусирани върху директен маркетинг и търсим пряк контакт 
с нашите клиенти. Директният маркетинг ни прави независими от 
селскостопанските пазари. 

Въз основа на близък контакт с клиенти, ние сме в състояние да 
проектираме нашата работа и да живеем с по-голяма свобода. 

Нуждаем се от пряка връзка между фермери и потребители, така че и 
двете страни да могат да се възползват и да се създава 
взаимоотношение на принципа «печеливш-печеливш». 

 

2. ДЕЙНОСТТА  

  

Фокус на нашата работа е обработка на 100,000 литра  мляко годишно 
и около 25 000 кг масло от сурово мляко. 

Ни сме една от много малкото фирми на пазара, които предлагаме 
само продукти от сурово мляко. 

В моя начин на селскостопанска дейност, работим без химикали. Все 
още държим на открито прасета, които са хранени с доставките на 
млечни продукти или остатъци. Прасетата се обработват до 
висококачествена шунка и "Kюбелшпек" ("Lardo"). Продуктите от 
прасетата обогатяват нашето предлагане на висококачествени 
продукти. 
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3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

  

Моята лична причина да поема по този път, като земеделски 
производител, беше включването на Австрия към Европейския съюз и 
понижаването на цените на селскостопански продукти по това време, 
заедно с нарастващата индустриализация на хранително-вкусовата 
промишленост. 

Затова ние решихме да не следваме нарастващата индустриализация. 
Следваме наш собствен подход, тъй като ние самите също високо 
ценим добрата висококачествена храна. 

Смятаме, че като фермери, ние трябва да се грижим за използването 
и предлагането на ресурси за естествен живот. Нашият успех говори 
сам за себе си. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

  

В последните 25 години сме научили много. Натрупахме много опит и 
също научихме много за същността на нашата работа и системите. 

Всички тези знания и практическото прилагане, ни правят уникални и 
това се оценява от нашите клиенти. Така, ние създадохме доверие. 
Доверието е нашето предимство. И с този актив можем да се движим 
и да правим следващата важна стъпка напред. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

Индустриализацията не спря и пред нашия регион. 
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Но има все повече и повече хора, които признават, че храните, 
произведени по биологичен начин, са по-добри за тях, тяхното здраве, 
за околната среда и за животните. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Аз правих стъпка по стъпка. Научих много чрез опит и чрез неуспехи. 
Винаги се фокусирам върху нуждите на клиентите. 

И разбира се,  постоянно развивам моите умения и компетенции. 

Много важни неща, които трябва да имаш са надежда, смелост и 
увереност, и никога да не се отказваш. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

 

Забавно е. Но в днешно време е иновативно да оставиш всичко 
толкова естествено, колкото е възможно. 

Винаги мисля за това как да се извлече доброто от необходимостта. 
Така, нашите специалитети от сирене са произлезли от излишъка на 
обезмаслено мляко и нашата "Bratl in the glass" от изрезките от прясно 
месо от нашите прасета. 
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Анализ на добри практики 

 

 

Име: Пакет от фермера 

 

ДЪРЖАВА: Полша 

ПАРТНЬОР: ARID Lacjum 

 

ДАТА: 15/07/2016 
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1. НАЧАЛО 

  

Проектът odrolnika.pl е създаден и се осъществява от юни 2010 г. от 
група от осем фермери. Седем от тях имат ферми в провинция 
Малополска в района на Тарнов, а един се намира в провинция 
Подкарпаске, в район Дебица – южна Полша, който се характеризира 
с голяма земеделска фрагментация и фермите се намират в 
географския район на Карпатите. Целта на проекта е: директни 
продажби на селскостопански продукти от малки семейни ферми, за 
да им се даде възможност за по-нататъшно съществуване. 

Основният инициатор на проекта odrolnika.pl е неговият лидер Ян 
Цая /Jan Czaja/. Собственикът на най-голямата ферма, от началото се 
занимава с директни продажби. Благодарение на неговата 
изобретателност и умения за използване на инструменти за 
маркетинг дизайн, пакетът на земеделския производител е може би 
най-добре познатият проект в Полша. Това е видно не само от 
многобройните интервюта в местни и национални медии, но също и 
от научни статии, които се основават на изследване на тази форма на 
продажби.   

 

2. ДЕЙНОСТТА  

 

Площта на земеделските стопанства варира от 1 дка до 20 дка 
земеделска земя, но повечето домакинства варират около средното 
за провинция Малополска - прибл. 3 дка. Тези стопанства са 
специализирани в производството на плодове и зеленчуци. 

В рамките на проекта odrolnika.pl се предлагат за продажба: 
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- Биологични храни, произведени под надзора на органа по 
сертифициране, 

- Традиционни храни, произведени в малки количества по 
екосъобразен начин, но без надзора на сертифициращия орган, 

- Продукти, включени в списъка на традиционни продукти, 
регистрирани в базата данни на традиционните продукти. 

В момента, групата odrolnika.pl директни продажби се прилага по 
различни начини: 

• онлайн (пакет от земеделския производител, доставен на клиенти в 
градовете) 

• стационарен магазин, 

• изложение на органични и местни продукти, 

• във фермата (по време на дните на отворените врати) - купувачът 
има възможността да вземе директно от полето, да вземе продукти 
от фермата или да купи от мястото на продажба във фермата. 

Трябва да се подчертае, че в рамките на проекта odrolnika.pl работи 
много добре проектиран уеб сайт www.odrolnika.pl, където наред с 
многобройните бележки, можете да видите диапазонът на 
селскостопански продукти, да прочетете кратка информация за 
земеделските производители, участващи в проекта , както и да 
намерите информация как потребителят може да закупи продукти, и 
да споделите своето мнение за качеството на предлаганите продукти. 
Сайтът разполага с раздел за възможност за присъединяване към 
сдружението, като производител. На картата на Полша на уебсайта се 
показва в коя от провинциите можете да пазарувате и къде се 
планира продажба. Това показва разширяване извън членовете на 
групата, не само на тяхната оферта, но и диапазонът на директни 
продажби. 
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Проектът odrolnika.pl даде началото на различни инициативи сред 
земеделските производители, като промоцията на здравословни 
храни в селския туризъм. Желанието да се опознае производствения 
процес от туристите доведе до създаването на пакет от местни 
продукти без продажбата им. Избрани фермери от групата създадоха 
туристически пакети, включващи 10 ферми, които са приели да 
организират пътувания за хора, интересуващи се от 
популяризирането на тази форма на продажби. Описание на всички 
предложени туристически пакети е предоставено на уеб сайта на 
Местната Инициативна Група Доначек Биали /Dunajec Biały/, която 
обхваща съществена част от стопанствата в проекта odrolnika.pl. 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

  

Въпреки трудните пазарни условия, засилената конкуренция, 
членовете на проекта odrolnika.pl през цялото време  работят 
активно и за да се развиват - защо? Защото обичат това, което правят 
и областите, в които живеят, и искат да покажат, че Полската храна 
може да бъде органична и да има най-високо качество. И най-
голямото удовлетворение за тях е тяхната вяра и задоволството на 
клиента. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

  

За да разберете явлението на проекта "Пакет от фермера", както и 
други, които се изпълняват от членове на тази асоциация, вие би 
трябвало да познавате едновременно основния  инициатор Ян Цая 
/Jan Czaja/ и останалите членове. Това са хора, които са много 
активни. Техните основни умения са предимно находчивост, 
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амбиция, активност, старание, желание постоянно да учат, 
способността да си сътрудничат - това са основните характеристики 
на предприемачески настроените хора. И в същото време - и може би 
най-вече - оптимизъм и усмивка, които не ги напускат никога. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

  

За тази група е първо и преди всичко много добър начин за 
популяризиране и продажба на селскостопански продукти от техните 
малки ферми директно на потребителите. Всички положителни 
отзиви на потребителите показват огромно търсене на директни 
продажби и са потвърждение на правилната логистика за 
дистрибуция. Собствениците държат на доверието – в това, че 
храната им е изцяло екологична и тя отговаря със сигурност на 
преобладаващата от дълго време на Полския пазар един вид "мода" 
в тази посока. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

 

Творчеството е свързано преди всичко с образователни дейности – 
присъединяване към Националната Мрежа на Образователни Ферми, 
която е създадена в резултат на търсенето на нови стимули за 
земеделските производители да продължат селскостопанска дейност 
и убеждението, че във фермата има уникален потенциал за 
провеждане на атрактивни изходящи класни занимания, адресирани 
към необходимостта от по-близка глобална работа на фермерското 
общество и източниците на храна. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

  

Един от най-старите примери за формите на логистика за 
разпространение на продажба на селскостопански продукти, 
характерен особено за малките ферми, който позволява на 
производителите да продават всички видове земеделски продукти на 
базата на личен контакт с клиента, е директната продажба. Иновация 
в областта на директните продажби е да предоставят на клиентите от 
по-големите градове, директно до техните домове продукти, 
произведени от биологични ферми. 
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Лидерът - Ян Цая /Jan Czaja/ 
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Проект "Пакет от земеделския производител" 
 

 
Малополска област 
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Анализ на добри практики 

Име: ДИВАТА ФЕРМА 

Настаняване & Наблюдение на птици – Домове, създадени за 

любители на птици 

 

ДЪРЖАВА: БЪЛГАРИЯ 

ПАРТНЬОР: БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ 

 

ДАТА: 25 / 07 / 2016 
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1. НАЧАЛО 

ДИВАТА ФЕРМА е в източната част на планината Родопи - светът на 
Бети и Ники от село Горно поле. 

Уединена потомствена къща, на входа на селото, се е превърнала в 
дом за едно невероятно младо семейство с 4 деца от Маджарово. 

Това не е обикновена "Къща за гости" - това е дом, винаги отворен за 
всички приятели, стари приятели, както и наскоро срещнати такива; за 
тези, които търсят свободата, зова на дивото и цвета на живота. 
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Благовеста Василева е химик, учител по химия и биология, 
природозащитник по призвание и екскурзовод, който има 
дългогодишен опит с Центъра за опазване на природата "Източни 
Родопи" в град Маджарово. 

Николай Василев е инженер по зоология. (Николай е спечелил 
престижната награда - Инженер-зоолог, Предприемач на годината 
2012 г.). 

2. ДЕЙНОСТТА 

Стадо от повече от 500 крави и бикове от местни породи, Родопско 
късо-рогато говедо и Българско сиво говедо, се отглеждат 
целогодишно свободно, в хармония със законите на природата. Пчели 
(опитомени и диви), зайци, каракачански овце и кучета ... Няма 
кокошки и петли, те не могат да оцелеят, тъй като там живеят най-
големите ястреби, както и много други световно застрашени грабливи 
птици. Малкото езеро в близост до къщата е скривалището на 
"питомната" видра - друг вид от най-редките диви животни на 
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планетата, включени в Световната червена книга на защитените 
видове. 

Във фермата има и 50 пчелни кошера, сертифицирани за биологичен 
мед, 20 каракачански овце, чието мляко и месо използват за гости и 
себе си, 4 ездитни коне. Грижат се за бостан с дини и пъпеши, и не 
малка зеленчукова градина с всичко, което расте по тези краища: от 
маруля, чушки и патладжани до леща, грах, нахут и специфичен сорт 
дребен бял боб с черно "око", наречени тук “бъбрече”, но известен в 
САЩ под името “черноокия” грах. Цялото това производство се 
използва само за семейството и гостите. 

Без да се налага да се откажат от техническите нововъведения на 
нашето време, Бети и Ники, с децата си Петя, Митко, Калина и 
Александра, са трансформирали своите корени в начин на живот. Това 
са тракийски хора в Родопите, с чието гостоприемство те ви помагат да 
се слеете в едно с природата. И не само да се насладите на красотата 
й, но също така да пояздите коне, да погледате птици и да се 
насладите на типични домашни ястия и вино.THE  

 

FARM offers excellent opport THE WILD FARM offers excellent opportunities for fun and recreation in the open 

nature.unites  for fun nd 
recreati 
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on in the open nature. 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ 

 

Бети и Ники са хора, които са смесили в душите си чистотата на 
природата и природната енергия с трудолюбието на своите предци. Те 
споделят и предават всичко това с много гордост и усмивки, както на 
децата си, така и на многобройните си посетители от цял свят. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ 

 

Бети е изключителен готвач, майстор на народни танци и неизчерпаем 
източник на положителна енергия. 

Ники е фермер по призвание, един истински каубой, безусловно 
отдаден на любовта си към животните и природата, чиито ежедневни 
истории са истинско продължение на филма "Дивото зове". 

Бети и Николай не просто са създали още един комплекс от къщи за 
гости. Те са поставили основите на така нареченото "Устойчиво 
земеделие". Това е общо познатият начин на живот в нашите села до 
преди 50 години. По-специално за Източните Родопи е типичен 
пейзажа от вид "мозайка", получен със свободно пасящи крави и коне. 

Тяхната философия е в оценената и осъзната грижа, а не просто в 
притежанието на животните, както и да имаш мощ над дивата 
природа. 
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Те са започнали всичко сами, разчитайки на своите знания и умения, и 
поемайки всички рискове и отговорности. Те включват в това и децата 
си. 

Само преди няколко години те са взели работници. Освен, че създават 
уют и прекрасни емоции на всеки гост, техният модел би могъл да 
мотивира всеки, който има нагласата да реализира мечтите си. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

Фермата разполага с 2000 декара органично сертифицирани пасища в 
района (собствени и наети), а всички продукти се отглеждат и 
обработват на принципа на биологичното земеделие.  

Николай и Бети отглеждат кравите напълно свободно. Дори и през 
зимата, когато са с тях, те ги пускат на свободна паша. От този полудив 
начин на живот те си изграждат силен естествен имунитет и нямат 
нужда от антибиотици, хранителни добавки или други ваксини, извън 
задължителните. През ралични периоди от годината, фермерите 
местят стадата си на различни пасища с цел опазването на 
естествената горска система за съхранение на дивеча, флората и 
фауната по високопланинските територии. 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД / КРЕАТИВНОСТ 

Бети и Ники са започнали през 1994 г. с 5-6 кози и овце. През 1996 г. 
продали апартамент в Пловдив и с парите закупили 16 крави. И така 
започва всичко това, което днес е"Дивата ферма". 

Цялото стадо говеда във фермата е чистокръвно. "Важно е да се 
запазят породите, най-вече заради генетичния материал", казва 
Благовеста. 

"Дивата ферма" е първата ферма, която има био-сертификат за 
животни. 

В същото време в сферата на селския туризъм домакините предлагат 
богато “меню” от приключения. Някои от тях са: да се опознаят някои 
от най-старите технологии за производство на еко-продукти; конна 
езда за начинаещи и любители; селскостопанска работа; приключение 
в гората, ориентация по пчелен рояк и търсене на меден кошер; 
проучвания за минерали, скъпоценни камъни и фосили с Бети; 
орнитоложко приключение в Центъра за опазване на птиците на 
"Източни Родопи"; панорамна разходка с лодка през язовира 
Ивайловград и още, и още ... 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ 

 

"Дивата ферма" е реализирана с помощта на българския и холандски 
проект - "Новото тракийско злато". Сега домакините имат 
възможността да настанят своите гости в общо шест стаи. Като 
семейство, младите фермери са станали пример за влиянието на трите 
компонента на "Новото тракийско злато" – те развиват екотуризъм, 
произвеждат биологични продукти и отглеждат своите крави от 
местните породи. 

 

"Този, който е роден да лети не може да пълзи" 
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