
 

 

 

  

„Био стопанство Лопянко“ ООД 

 

АГРИ-ГАЯ‘18: Рафинерия за алтернативни протеини и модерни  

      биологични приложения в копринената индустрия 

 

„Био Стопанство Лопянко” ООД е млада иновативна компания в аграрно-

иновативния сектор в България с висококвалифициран екип от експерти и 

професионалисти с над 15 годишен международен опит във всички области, 

обхващащи рамките на проекта АГРИ-ГАЯ’18.  

Основната цел на проекта АГРИ-ГАЯ’18 е да се изгради промишлено предприятие 

/Регионална Био Рафинерия/ с напълно автоматизиран производствен процес за 

производство на органична коприна, с последващо преработване на отпадъчните 

материали във висококачествени протеини и с капацитет от около 500 тона пресни 

пашкули годишно, минимум 60 тона сурова копринена прежда, 40 тона копринен 

протеинов прах, 20 тона копринен серицин и биомаса. 

Проектът е изключително важен и ефективен в областта на устойчивото развитие на 

селското стопанство в България и земеделските иновации в сектор, в който страната 

има историческо значение и традиции. България се нарежда на първо място в Европа 

и на 8-о място в света по производство на биологична сурова коприна на глава от 

населението доскоро - в края на 20-ти век, не само по отношение на количеството, но 

и качеството. Това е свързано и с една от основните цели на компанията, да възроди 

този изоставен сектор, да възнобнови бубарството и да възвърне славата на 

българската естествена коприна. 

Изграждането на това промишлено предприятие ще играе ключова роля по 

отношение на намаляване на нивото на безработица в региона. Планираното годишно 

производство ще изисква минимум 120 нови работни места на постоянна заетост и 

около 80 работни места със сезонна заетост, които ще осигурят годишни доходи на 

семейните фермери в Дунавския регион, Северозападната част на България за около 

2.3 милиона евро на годишна база. Очаква се в Северозапданата част на страната да 

възникне значителен растеж от устойчивото първично производство - отглеждане на 

пашкули и преработката на органична коприна. Само тези два процеса ще дадат 

продуктивна заетост и стабилна работа с равно заплащане за младите хора, жените, 

мъжете, както и за хората с увреждания.  

Този проект също ще насърчи подобни инвестиционни инициативи в този регион, 

отключване на потенциала на Северозападната част на България и използване на 

националните природни ресурси за устойчив растеж и благосъстояние, намаляване 

на миграцията от региона, развитие на трансгранично сътрудничество и привличане 

на чуждестранни инвестиции. 
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