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Дейности по проект НТЗ – компонент биоземеделие 
/за периода от 01.01.2012 – 31.12.2012/ 

Зона на 
действие Дейности Месеци, 2012 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОЕКТА 

1. Финансова отчетност и планиране на 2012 - на 
тримесечия.  

            

 2. Администрацията на проектната документация, 
процедури по възлагане на обществени поръчки, 
финансови документи, счетоводни и др. 

            

 3. Връзки и координация със сертифициращите 
органи, изследователски организации, 
неправителствени организации, консултантски 
фирми и др. 

            

ОБУЧЕНИЯ 1. Обучителни семинари 10: „Как успешно да 
кандидатстваме по мярка 214 ” 

            

 2. Видео филм за биоземеделието – част 1 методи и 
практики, част 2 – опит на фермерти в НТЗ. 

            

 3. Обучения свързани с Лимеца, демонстрационни 
дни за фермери от НТЗ в моделната ферма в 
Тополово и обучения за биозащита на растенията.  

            

 4. Курс за нови биопроизводители от района на 
Хасково – НТЗ доц. д-р В.Попов поканен от 
областната служба за съвети - Хасково 

            

ДЕМОНСТРАЦ
ИИ  

1. Авалон/НТЗ щанд и презентация на 
международно изложение БиоАгра 2012 в Пловдив 

            

 2. Авалон/НТЗ щанд и презентация на 
международно изложение ФудТех и Винария в 
Пловдив  

            

 3. Дни на говенето 1 в Източни Родопи – от 
холандски експерт готвач Ерик ван Велувен и 
ресторант за здравословна храна ‘Soul Kitchen’, с 
подкрепата на холандското посолство в Пловдив.  
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 4. Дни на готвенето 2 в Източни Родопи – с участието 
на холандски експерт по консервиране на храни и 
зеленчуци Каролина Верхувен, „Дивата ферма” и 
Дирк Хеин Монтан – холандски експерт по 
хигиена и стандарти за обработка. 

            

 5. Презентация на НТЗ - компонент биоземеделие и 
местни биопроизводители в регионалния съвет по 
земеделие в областната управа гр. Кърджали – 
23.05.12 

            

 6. Презентация на НТЗ – компонент биоземеделие и 
биофермери от В. Попов на кръгла маса 
организирана по време на 7ми Европейски еко 
фестивал „Зелена вълна – 21 век” от 27 до 29 
септември 2012 в Кърджали, организиран от 
Европейска екологична фондацоя в партньорство 
с община Кърджали.  

            

 7. Презентация на НТЗ за биопроизводители, 
биопродукция, ястия и Книгата с рецепти на на 
фестивала на традиционните храни, занаяти и 
живот – „Кулинарното наследство на траките” на 
1-2 септември в Ивайловград. 

            

 8. Презентация на пиопроизводители от НТЗ на 
биопродукция, ястия и Книгата с рецепти на НТЗ 
на изложение „Земеделието в Родопите – източник 
на качествена и здравословна храна” в гр. 
Кърджали. 

            

КОНСУЛТАЦИ
И 

1. Агротехническа консултация за производители и 
обработватели от НТЗ за правилна употреба на 
машини и техника. 

            

 2. Консултации, ноу-хау, наблюдения и подкрепа за 
моделни био ферми 1 и 2 в тополово и Горно поле. 

            

 3. Консултации за готвене с биосъставки и тяхното 
консервиране. 

            

 4. Консултация за преработка на биосуровини и 
продукти - съхранение, създаване на място за 
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преработка, хигиенни изискванията и др. 

ПРОДУКЦИЯ -  
ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИЧЕСКА 
ПОМОЩ 

1. Използване на планираните инвестиции за 
подкрепа на сътрудничеството между 
органичните фермери и подобряване на 
производствените обеми, като по този начин се 
създават по-добър пазар: 

- Организиране доставка и монтаж на машини за 
производство на грозде, сусам и зърнени култури 
и оборудване за обработка на тахан в районите на 
Стамболово и Ивайловград. 

            

 2. Начало на производсто и продажба на тахан             

 3. Организиране на доставката на органични торове 
за целеви производители на НТЗ, наблюдение на 
резултатите. 

            

ПОМОЩ В 
НАМИРАНЕТО 
НА ПАЗАР 

1. Организиране на земеделските производители с 
къщи за гости и туристически атракции, за 
приемане на обиколки с екскурзовод – 
провеждане на проучвания, издаване на 
брошура и медийно отразяване. 

            

 2. Събиране и разпространение на CD с голяма 
PowerPoint презентация на НТЗ и развитието на 
биоземеделие в Източните Родопи - биофермерите 
/ собствениците на къща за гости от НТЗ. 

            

 3. Създаване на щанд на НТЗ с биопродукция на 
пазара на производителите в Кърджали – Георги 
Койчев 

            

 4. Връзка на биологичните производители с 
купувачи от София ("Зелена Земя" и "Слънце и 
Луна"), магазини, ресторант в Пловдив (за вино на 
Йонко) и т.н. - списък доставят в семинара през 
март в Кърджали и контакти създадени по време 
на Агра 2012, на семинара в София на 18-ти 
септември с австрийските фирми, немски 
търговци и др. 
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 5. Маркетингово проучване на купувачите и 
интересите на потребителите, за продукция на 
НТЗ и възможности за продажби. 

            

ПОПУЛЯРИЗИ-
РАНЕ  

1. Участие на АГРА в Пловдив: PR материали, 
дегустация на биопродукти, НТЗ на конференция 
на БиоАгра на тема "Маркетинг в биологичното 
земеделие" и др.  

            

 2. Участие на майския фестивал в Кърджали 
(организиран от областния управител) - 
представяне на седем производители на грозде / 
вино, сусам, / тахан, мед, билки, зърнени култури, 
традиционни ястия и др от мрежата на НТЗ.   

            

 3. Участие на Biozone Food & Drink Expo в София - 
щанд с био продукция, PR материали, 
конференция и т.н.      

            

 4. Участие на Деня на хляба - III в село Рабово, Петко 
Ангелов 

            

 5. Организиране на участие на биофермери в деня 
на откриването на ферма на Бети и Ден на 
отворените врати 3 (тарпански дни) в Сбор – 
осигуряване на биологични продукти за 
дегустация и демонстрация. 

            

ПУБЛИЧНОСТ 1. Книга с рецепти с традиционни ястия от целевите 
райони на НТЗ 

            

 2. Изследване на биоразнообразието в биологичните 
ферми на НТЗ - резултатите да бъдат публикувани 
в международни списания и отразени в медиите.          

            

 3. Нов уеб сайт специализиран в биоземеделието на 
НТЗ  

            

 4. Уеб сайт на НТЗ – събиране, допълване и 
обновяване на информацията и базата с 
биофермери.  

            

 


