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• „Агро“ има за цел да използва 
изоставените селски райони и да ги 
превърне в свой източник на 
средства.
Знам че това не е лесно, но е 
възможно.



• Страната ни има голяма възможност за 
развиване на селското стопанство. Нека 
селските райони бъдат приоритет и 
станат цел за подобрение и развитие.



• България винаги е била страна със силно развито 
земеделие. Предпоставка за това са природните дадености. 
В нашите географски ширини на практика се отглежда почти 
всякаква растителна продукция. Добивите са добри, 
производството все още е екологично чисто.

• В последните две десетилетия обаче то запада. Едни от 
основните причини са силната раздробеност на земята след 
възстановяване на собствеността и малкото свежи капитали, 
които навлизат в този отрасъл на икономиката. 





• Необходимо условие за интензивно производство е 
да се окрупни земята, за да се прилагат съвременни 
начини за обработка. С такава цел ще се купува или 
арендува земята за механизираната и обработка. 



• НЕ МИ ХАРЕСВА да виждам 
пустеещите полета на селото ми,
страната ми, които преди години са 
били всичко за нашите деди. Трябва да 
помислим как това да се промени.



• Нека превърнем това



в това ! 



• От съществено значение за всеки вид
производство са географските фактори в
съответния район. Землището на с. Челопеч
се намира в централна Западна България.
Почвите и климатът са особено подходящи
за отглеждане на зърнени култури. Близостта
на река Воздол подсигурява допълнително
почвена влага. Непосредствено до селото се
намират преработвателни предприятия –
Елаците Мед, Челопеч Майнинг, и Аурубис
България.







• Мисля, че идеята ми би била полезна както на мен, 
така и на страната ми. Има доста изоставени терени, 
които ще бъдат полезни на хора като мен, които се 
интересуват от селското стопанство и биха 
реализирали идеите си в тези терени. Именно 
образованието и квалификацията на труд ми 
помогнаха в разработването на тази идея. 
Стимулира ме възраждането на 
зърнопроизводството, което ще накара хората да се 
върнат към селското стопанство. Точно с 
реализирането на подобни идеи ще се открият нови 
работни места и безработицата в страната ще 
намалее. 





• Помислете реално колко смятате, че 
ще продължаваме да съществуваме с 
този начин на живот?!

• С реализирането на подобни проекти 
много бихме помогнали на планетата, 
на която живеем. Промяната е 
възможна и много от нас вече работят 
за това тя да се случи.



• Мислете позитивно, живейте активно!
• Благодаря за вниманието!


