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НОВИНИ 

4-ТА РАБОТНА СЛЕЩА ПО ПРОЕКТ EU4SHEPHERDS, В LEÓN, ИСПАНИЯ 
18.11.2022 

 

По време на 2-ри, 3-ти и 4-ти ноември в Леон, Испания се проведе четвъртият семинар, работна 
среща на проекта Eu4shepherds. 

Партньорите по проекта, които участваха в семинара бяха: Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
@lwknds, Германия; Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha 
#aldeiasdemontanha, Португалияl, Archnetwork @archnetscot, Шотландия; Agraren Universitet - Plovdiv, 
България; HBLFA Raumberg-Gumpenstein and Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Австрия, 
Asociația AGROM-RO, Румъния; и Fundación Monte Mediterráneo #fundacionmontemediterraneo and 
Fundación Cesefor #Cesefor, Испания. 

От тези страни сщо участваха експерти по обучение в областта на селскотстопанската наука и/или 
екстензивно отглеждане на овце. 

Това беше четвъртият семинар по проекта, който се занимаваше основно с използването на 
иновативни технологии за екстензивни животновъдни ферми и ИКТ за обучение. Rocío Gallego, от 
Fundación Cesefor, представи постигнатите резултати с „GO Ovinnova“ 
#trashumanciaunmodeloinnovadordenegocio, чрез презентацията: "Прилагане на нови технологии за 
прилагане на холистични модели за управление на стадата селскостопански животни. IoT и сателитни 
технологии". 

На тази среща имаше и последваща среща на участниците в проекта, в която координаторът Fundación 
Cesefor направи преглед на състоянието на задачите, които съставляват интелектуалните резултати: 
IO1, учебна програма за обучение на пастири; IO2, ръководство за обучители на овчари; и IO3, 
платформа за обучение и разпространение главно на резултатите от IO1. 

Учебната програма вече е разработена. На срещата бяха определени сроковете за финализиране на 
последните задачи към наръчника за обучители и платформата за обучение. Извършена е и 
окончателна проверка на платформата от всички партньори. 

В последния ден от семинара посетихме екстензивната овцеферма на Cándido Morán, който има 1000 
мериносови овце и 40 кози, в град Matallana de Torío. Срещнахме го в Caldas de Luna, по време на 
слизането му от планинските пасища, където прекара лятото със стадото си. По време на посещението 
успяхме да видим как кучето „carea leonés“ работят, направлявайки и водейки стадото, много важно 
овчарско куче в региона, особено в северната част на Castilla и León. Наред със стадото има и вечно 
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бдителни мастифи. Тези кучета са необходими за защита на стадото от вълци и мечки във високите 
планини. Cándido разполага с 8 леонски мастифа, за да изпълнява тази важна работа. 

 

 
 

Участниците в семинара посетиха Cándido Morán  и неговото стадо, овчар от León,, който извършва трансхумантни миграции на къси 
разстояния (trasterminancia). 

В петък 4-ти, следобед, посетихме и организацията „Made in Slow“, испанска платформа, създадена за 
възстановяване и опазване на богатото наследство и традиционните ценности, свързани с 
екстензивното овцевъдство и трансхумантните миграции в района. Alberto Díaz, неин директор-
основател, обясни произхода на вълната като суровина, използвана от неговата организация. Тази 
вълна идва от породата овце Мерино, точно от овцете Мерино от стадото, посетено сутринта, и други 
животновъди в района на León, които извършват трансхуманс на къси разстояния (наречено 
„trasterminancia“ на испански). Той също така направи преглед на процеса на изработване на 
преждите, използвани в изделията на Made in Slow madeinslow.com. 
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ONLINE-СРЕЩА СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 НОЕМВРИ, НА КОЯТО СЕ ДИСКУТИРАХА ВЪПРОСИ ОТ 
НАРЪЧНИКА/РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОБУЧИТЕЛИ (IO2) 
24.11.2022 
 

 
 

На семинара в Леон през първата седмица на ноември партньорите по проекта насрочиха онлайн 
среща на 21 ноември, за да дадат предложения и/или да коригират списъка с умения, които вече са 
били установени за обучители на овчари. Списъкът с компетенции беше разширен с приноси главно 
от Fundación Monte Mediterráneo, а окончателният списък беше валидиран от всички партньори. 

Тази информация ще бъде включена в Ръководството на обучителя. 
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