Новото тракийско злато 2009 - 2014

Нова природа
с нова икономика
Пилотен модел на холандски фондации за биоземеделие, екотуризъм и
дива природа
Доц. Владислав ПОПОВ
„Новото тракийско злато“ (НТЗ) е проект на холандските
фондации АРК и Авалон. До 2014 г. съвместно с български
партньори и експерти те работят по изграждането на пилотен модел за партньорство между биологичното земеделие,
екотуризма и дивата природа в Източните Родопи. Дългосрочната цел е създаването на нова природа с нов тип икономика. Икономика, основана на устойчивото земеделие и
туризъм, съчетани със завършени естествени екосистеми.
През 2014 година проектът предвижда в региона да има
множество биологични ферми. Ферми, които произвеждат
и продават местни биологични продукти, като същевременно предоставят на туристите повече възможности за отдих
и почивка. Всичко това ще се постигне съвместно с местните фермери, предприемачи, общини и организации. През
2014 се очаква Източните Родопи да са се превърнали във
вдъхновяващ пример за други райони в България и Европа.

азотния оксид, и които са много по-вредни от метана, отделян от животните. Концепцията на НТЗ е в съзвучие със
световно разпространеното виждане, че „устойчивото естествено пашуване насърчава растежа на корените и възпира въглерода, като по този начин се превръща в една от
най-съществените мерки за намаляване на последиците от
климатичните промени”. (Идел А., 2011)

Алтернатива за младите
Миграцията от селските райони към градовете се увеличава с всяка изминала година, селата и малките градове
се обезлюдяват. Младите семейства и местните общности
нямат алтернатива на тютюна, зърнените култури и дребното животновъдство. Биологичното земеделие и производството на традиционна вкусна храна, съчетани с къщи
за гости, модернизирани по стандартите на ЕС, могат да
предложат допълнителни доходи за местните семейства,
като по този начин ги окуражат да останат в селските ра-

Защо има нужда от такъв проект?
С повторното въвеждане в природата на характерни за
района и устойчиви местни породи говеда и овце, както и
диви коне, благородни елени и др., НТЗ иска да възстанови
естествената паша на по-големи площи. Така ще се демонстрира, че животните могат да поддържат биоразнообразието на естествените пасища, да бъдат гледани за производство на екологично месо и по този начин да се предотврати
обработването на тревните площи или използването им
за интензивно земеделие. От интензивното земеделие се
произвежда главно концентрирана храна за животни, като
се използват най-вече горива и изкуствени торове, които
допринасят за парниковия ефект от газовите емисии на
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йони. Селскостопанските практики в Източните Родопи
често не са устойчиви и се ръководят от желанието да се
обработват повече хектари земя за производство на поголеми обеми на зърно, люцерна, зеленчуци или плодове.
Като се има предвид факта, че почвата в района има ниско
ниво на хранителни вещества, земеделските производители
имат малки добиви и недостатъчни доходи за реинвестиции
в нови машини, суровини (биопестициди и биоторове) или
малки преработвателни съоръжения. Практиките на биологично земеделие, насърчавани от проекта „Новото тракийско злато“, целят да осигурят допълнително финансиране
на земеделските производители чрез субсидии от ЕС по
Мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони
(2007-2013), както и чрез свързване на земеделски стопани
с преработватели и търговци на дребно, заинтересовани от
изкупуването на нови и набиращи популярност в градовете
биологични храни.

Равносметка
В резултат от прилаганите подходи от 2009 досега, от
компонента биоземеделие в проекта НТЗ беше постигнато
следното (Попов, В., 2011):
• Повече от 200 души бяха информирани и обучени за биологично земеделие и животновъдство в рамките на 11
обучителни мероприятия (курсове семинари, работни
срещи) по Програмата на НТЗ за обучение. До края на
2012 бяха издадени и се използват от биопроизводителите три наръчника по биологично земеделие (принципи и
практики; производство на биологични билки; биологична
защита на растенията). Повече от 17 фермери и преработватели бяха подкрепени финансово от проекта чрез
схема, която покри 50% от разходите им по сертификация през 2011 и им даде възможност да кандидатстват по
Мерки 121 и 123 на ПРСР.
• Бяха създадени и вече работят две демонстрационни
ферми в целевия район на Община Маджарово. През
2010 и 2011 в тях бяха организирани два пъти Открити
дни на биоземеделието.
• Фермерите бяха обучавани и подпомагани да си помагат
един на друг с ноу-хау и да се кооперират чрез ползването на обща агро-техника, фуражи за животните, споделяне на знания, опит и информация за пазарите, както и за
реализация на биопродуктите.
• Биологичното земеделие и проектът НТЗ бяха популяризирани чрез множество медийни събития, конференции
и изложения (Изложба AГРА 2011 и 2012 в Пловдив, Конференцията на Фондация ‘Авалон’ в Словения през 2011,
Дните на кулинарията през 2012), чрез информация на
интернет-страницата на НТЗ и др.

ца пречки и усложнения пред създаването
на нов тип «маркетингови кооперации». В
продължение на около
50 години населението
в селските райони на
България не е имало
достъп до частна земя,
на която отделните
стопани да могат да
прилагат най-добрите
практики, за да имат
и по-добри доходи.
През този период земята, агротехниката и
други средства за производство бяха “обща
собственост” на работещите в държавните кооперации, които
малко се грижеха за
производителността,
стабилността и устойчивостта на околна- Стопанката на Дивата ферма
та среда на местните Бети Василиева
агроекосистеми.
От
2007 г., когато Програмата за развитие на
селските райони започна да действа в България, нейната
Мярка 142 Създаване на организации на производители е
насочена именно към подпомагане на местните земеделски
кооперации. До момента обаче Мярката е финансирала
само един проект. Българският екип по биоземеделие на
проекта НТЗ идентифицира серия от проблеми и пречки по
време на трите години работа на НТЗ в района на Източните
Родопи:
• Производство: В Източните Родопи все още работят
малък брой сертифицирани биопроизводители; това усложнява постигането на целта „ефект на мащаба/обема, т.е
по-големите обеми биопродукция от повече на брой биопроизводители спомагат за получаване на по-добри цени и
по-сигурен пазар; те имат ниска мотивация да произвеждат
биологично, тъй като не виждат сигурен пазар и добри цени;
повечето от тях смятат, че само безвъзмездните средства
по линия на НТЗ са единственият начин да бъдат устойчиви
и са единствената мотивация да продължат да управляват
фермата си като биологична.
Откриването на новата къща за гости на Дивата ферма

През 2009 г. проектът „Новото тракийско злато“ започна
със седем сертифицирани и в преход биопроизводители.
Днес повече от 35 биопроизводители и биопреработватели
са сертифицирани или са в процес на конверсия към биопроизводство, като всички са контролирани от сертифициращи организации. Тази биофермерска мрежа е редовно
информирана за новите развития и изисквания в биопроизводството, дават се и индивидуални консултации от експерти по биоземеделие на място, редовно се предоставя
помощ по маркетинг на биопродуктите.

Маркетингови кооперации
Една от целите на проекта е местното население да получава по-добри доходи, като се създаде модел на сътрудничество и поне един местен биопродукт да бъде преработван, преди да бъде продаван на пазара.
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храни и индивидуална продукция - биологични мед, билки и
подправки, плодове и зеленчуци, ядки (култивирани и диви),
месо от биологични или свободно пашуващи говеда, люцерна (прясна и сушена).
Производството на горепосочените биологични продукти
е в петте целеви общини в района на Източните Родопи и
по-точно: Стамболово, Ивайловград, Маджарово, Кърджали и Крумовград.

Местна икономика

• Маркетинг: Продажбите все още се правят индивидуално, най-често на основата на „най-добрата предложена
цена“; все още е ниско търсенето на биопродукти на регионално и национално ниво.
• Административни: Недостатъчна координация между петте целеви общини по проекта при подпомагането на
биоземеделието в Източните Родопи; недостатъчен административен капацитет на местните земеделски служители,
което се отразява в ниска мотивация на фермерите да кандидатстват за европейски субсидии;
• Опит и ноу-хау: Фермерите не са добре запознати с
биологичните практики; с финансиранията на национално
и европейско ниво и възможностите да кандидатстват за
субсидии; провалиха се малки инициативи за коопериране
на производителите (напр. проекта на GTZ с Областната
служба за съвети в земеделието - Кърджали)
• Консултантски услуги: Недостатъчен капацитет за
съвети и обучения по биологични практики; липсващи връзки на биопроизводителите с преработватели и търговци, за
да се подпомогне намирането на пазар за продукцията на
биопроизводителите.

Тенденции
Въпреки тези проблеми има и няколко многообещаващи
тенденции като:
• Демонстрира се значителен интерес към проекта от увеличаващ се брой земеделски производители и собственици на земя, присъствали на информационните дни и преминали през семинарите и обучителните курсове на НТЗ.
• Около 30 нови производители влязоха в преход към биологично земеделие и животновъдство.
• Относително стабилен интерес към коопериране (във
формални и неформални групи на производители и преработватели) както на местно ниво, така и с проекта „Новото тракийско злато“
• Нарастващ интерес от местните общини, горски агенции,
партньорски НПО (напр. „Академия БГ”, „Екофарм” и „Биоселена”), частни фирми (производители в София и Пловдив, „Био-България“, „Хармоника”, „Зелена земя“ - София
и др.).
• Голям обществен и медиен интерес към инициативите на
НТЗ в биологичното земеделие.

Групова и индивидуална продукция
Бяха идентифицирани следните перспективни източно-родопски местни биологични продукти: групова (кооперативна) продукция - грозде (лозя) и вино; сусам (тахан) и зърнени
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Създаване на основана на знания местна икономика на
целевите биопроизводители и групи биопроизводители чрез
информация, образование и обучение, консултантски услуги и ноу-хау е сред основните цели на проекта Новото тракийско злато. Наред с различни информационни дни това
включваше образователни семинари и курсове за обучение
на земеделските производители и собствениците на земя на
местата на тяхната селскостопанска дейност (за да демонстрират на място определени техники) и в демонстрационните ферми на проекта НТЗ в селата Тополово и Горно поле,
Община Маджарово.

Сертифициране и идентичност
Следващият етап предвижда подпомагането на сертификацията на биологичните производители и преработватели.
Компонентът биоземеделие на НТЗ предоставя не само
ноу-хау, но също така и финансова подкрепа за 17 производители и преработватели в целевите по проекта общини
чрез възстановяване на 50% от техните годишни разходи по
сертифициране.
След определянето на най-обещаващата група от продукти
от гледна точка за готовност за преработка и формирането
на групи на производители, експертите по биоземеделие в
НТЗ съвместно с фермерите идентифицираха нуждите на
биологичните производители от средства за производство
за подобряване на агро-техническия им капацитет, добив,
качество и конкурентоспособност на продуктите. Голямата
цел бе да се създаде конкурентна основа на източно-родопската биологична продукция със собствена идентичност
(лого), която има добавена стойност и по-добри шансове на
пазара. Ето защо бе закупен набор на машини и оборудване
и предоставен на три производителски групи и частни биофермери, произвеждащи сусам /сусамов тахан/, зърнени
култури в района на Ивайловград; грозде и вино, действащи
съответно в Ивайловград и Стамболово; и зърнено-житни
(лимец, пшеница, ръж и др.), действащи в село Рабово и
района на Стамболово и Маджарово.
Доц. Владислав Попов и готвачът Ерик ван Велувен

