Дейности по проект НТЗ – компонент биоземеделие
/за периода от 01.01.2013 – 31.12.2013/
Сфера на
действие
УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА

Дейности

Месеци, 2013
Jan

Feb
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Apr

May

Jun

Jul

Aug
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Nov

Dec

1. Финансова отчетност и планиране на 2013 - 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. Обучителен семинар 11: „Как да поддържаме
плодотворна почвата, подготовка за сезонна био
продукция и наблюдения на био разнообразието във
фермата.”
2. Виде филм за био земеделието – част 2, био
продукция и преработка – опитът на фермерите от
НТЗ.

ДЕМОНСТРАЦИИ

1. Презентация на продукция от фемерите на НТЗ –
ястия, продукти и Книгата с рецепти на НТЗ на
фестивала на традиционните храни и занаяти
„Кулинарното наследство на тракия” на 1-2
септември в Ивайловград.

КОНСУЛТАЦИИ

1. Агро-технически консултации за целевите
биопроизводители / преработватели на НТЗ (също и
от експерти на ЕС) за правилното използване на
машини и оборудване.
2. Консултантски услуги, ноу-хау, мониторинг и
подпомагане на биологични моделни ферми 1 и 2 в
Тополово и Горно поле.
3. Консултация за преработка на биосуровини
продукти - съхранение, създаване на фабрика за
преработка, хигиена и обработка на изискванията и
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др.
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ

1. Използване на планираните инвестиции за
подкрепа на сътрудничеството между биофермери и
подобряване на производствените обеми за
създаване на по-добра пазар
2. Начало на преработката и продажбата на тахан,
както и друга продукция на НТЗ - вино, плодове,
ядки, животни и др.
3. Организиране на доставката на биоторове за целеви
производители на НТЗ, резултати от мониторинга.

ПОМОЩ В
НАМИРАНЕТО
НА ПАЗАР

1. Събиране и разпространение на DVD с обширно
представяне (снимки) на развитието на
биологичното земеделие в Източните Родопи - за
биофермери и собствениците на къщи за гости от
НТЗ.
2. Организиране на биологичното щанд на НТЗ на
пазара в Кърджали - Георги
3. Маркетингово проучване на заинтересовани
купувачи и потребители, за да връзка с
производители от НТЗ, вкл. контакти от БиоАгра
2013 семинари и др.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

1. Участие в Агра и Фудтех изложения в Пловдив: PR
материали, дегустация на биопродукти, НТЗ на
конференция на БиоАгра на тема "Маркетинг в
биологичното земеделие" и др.
2. Ден на отворените врати на новита фабрика за
преработка на био-сусамов тахан "БиотераИвайловград" в Кондово.
3. Участие на Майския фестивал в Кърджали,
организиран от областния управител производители на вино, сусам, тахан, мед, билки,
зърнени култури, традиционни ястия и др.
4. Участие на персонал и производители от НТЗ в Деня
на хляба в село Рабово, г-н Петко Ангелов
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5. Проучване на агро-биоразнообразието 2013 организация на фермите за мониторинг, изготвяне
на резултатите, популяризиране.
ПУБЛИЧНОСТ

1. Проучване на биоразнообразието в биоферми на
НТЗ през 2012 публикува брошура, междунарони
списания и публикации в медиите
2. Проучване на НТЗ за кооперирането - резултатите
публикувани в доклад, в международни журнали и
публикации в медиите.
3. Уебсайта на проекта - събиране, изготвяне,
актуализират и качване на бази данни и
информация за биологично земеделие
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