
„ Голяма част от хората в с. Оряховица нямат 
препитание и храна. 

 Какво може да се направи, за да подобри социалното и  
икономическоблагосъстояние на вителите в селото?”  



 

Екип “Асимилирай!” 

Димо Стефанов  
*иноватор 

Ели Статкова  
журналист, психолог 

Надежда Господинова 
агроном 



 

Екип “ Асимилирай!” ще търси решение на този “Параграф 22” 
На село има винаги много работа, въпросът е труда който влагаме да 
бъде устойчив и доходоносен. 
  

Липсата на доходоносно и устойчиво препитание на хората в селата води 
до обезлюдяване и занижаване качеството на живот. 
Село Оряховица разполага с добри природните дадености за развитие на 
земеделие, горско стопанство и животновъдство. 
 Решение на проблема намираме във свързването на хората и природата, 

чрез идейният ни проект „ВЖИВИ”. 



 

проект „ВЖИВИ” е насочен към: 
  
*уникалните природни дадености на района, 
*квалификацията и уменията на местното 
население, и възможностите за развитие, 
*пустеещи и плодородни земи 
*глобалният за България проблем с изсичането 
на горите 
*реализацията и натрупване на първоначален 
стаж  на млади специалисти – лесовъди, 
агрономи, хора, занимаващи се с биоземеделие 
 



 

„  Вживи ” ще допринесе за създаването на: 
  - разсадници за широколистни дървета, овошки и билки.  
 Целта е местните хора да произведат посадъчен материал за 
създаването на госки масиви, овошни градини, насъждения от 
лечебни растения.  
 



 

Компостиране 
*събиране на подходящи суровини – растителни отпадъци, и 
превръщането им в полезна суровина – компост.  
Компостът ще се използва при функционирането на разсадниците, а 
излишъкът ще се реализира на свободния пазар.  
 



 
Осъществяването на проекта ще допринесе за: 
създаване на работни места за местното население 
задружното му ангажиране в полезна дейност , създаване на желание и 
наклонности сред младите представители за обучение и израстване в 
това направление. 
създаване на работни места и обучаване на практика на млади 
специалисти в областта на залесяването и биоземеделието, които да 
натрупат необходимия им опит и да реализират идеите си в по-малък 
проект, което им е нужно в професионалното им развитие. На нашия 
проект пък са нужни те с идеите им и ентусиазма. 
привличане на опитни специалисти от близките градове – Стара Загора 
Нова Загора и Казанлък в областта на мениджмънта и маркетинга,  
биоземеделието 
оползотворяване на пустеещата земя и природните ресурси 
 



 

БЛАГОДАРЯ! 

БЛАГОДАРЯ! 


