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РАЯ АТАНАСОВА

Х
ванахме горещините 
около първи май. 
Пътешествието ни 
отведе в изключител-
ната мека прегръдка 

на Източните Родопи. Досега 
не бях се замисляла да посетя 
това чудно кътче на България, но 
ето че разбрах за разширяването 
на къщата за гости на Бети и 
Николай Василиеви. Домът им 
„Дивата ферма“ в с. Горно поле 
се е превърнал дори в любимото 
място на холандския проект 
„Новото тракийско злато“, 
който подпомага развитието на 
туризма, на дивата природа и 
на биоземеделието в Източните 
Родопи. Това място със сигурност 
впечатли и заместник-посланика 
на Кралство Нидерландия Рини 
Бъс, която откри обновената  
ферма.  

Бети и Николай отглеждат 

уникалното българско 
сиво говедо

 и родопско късорого говедо, а 
животните вече са повече от 
400. Николай никога не се е дво-
умил дали да избере стария дом 
на баба си и дядо си, защото тук 
свободата му е давала всичко, 

за Бети пътят до оставането 
с. Горно поле също не е дълъг. 
Двамата са родени тук и виждат 
голямо бъдеще в биоземеделието 
и туризма. Дивата природа, езда-
та, топлата вкусна храна правят 
преживяването забележително. 
За Бети и Николай това е вече 
начин на живот.

Животни се губят постоянно, 
защото са пуснати свободно на 
паша из баирите, едно се удави в 
реката, друго се препъне и падне 

в някое дере, трудно е и когато 
раждат, разказва Николай. Това 
е рискът на биологичното фер-
мерство. Всяка година продават 
животни в Италия и Албания, 
докато у нас кланиците не ис-
кат да преработват биологично 
месо, защото не отговарят на 
изискванията. „А ние сме един-
ствените производители на 
биологично месо и те не могат 
да си позволят да работят само 
за нас“, обяснява Бети. 

Затова биологично месо може 
да хапнете само във фермата 
на двамата ентусиасти, остана-
лото отива за чужбина. Не е за 
пропускане да се опита телешко, 
приготвено и поднесено в тиква. 
Ястието, макар нетипично за 
района, е интересно съчетание 
дори за онези, които не обичат 
да смесват различни вкусове. А 
баницата с нахут и натурално 
сирене, както и малките питки 
със сирене със странното име 
„пъпчетата“, могат да бъдат 
отличната закуска в полите на 
Родопите. 

Какво още може да види люби-
телят на селския туризъм тук? 
Разходката с белите коне на се-
мейство Василиеви е запомнящо 
се преживяване. На не повече от 
7 км се намира село Сбор, където 
препускат новите преселници от 

Холандия  – тарпаните. Това са 
дивите коне, които са обита-
вали тези земи преди стотици 
години, но впоследствие са се 
изгубили.Преди най-близкото 
село - Маджарово , по пътя за 
Бориславци се отваря приказна 
гледка към меандрите на река 
Арда. По скалите в близост на 
защитените местности Кован 
кая и Патрон кая в с. Маджарово 
може да се види защитеният 
белоглав лешояд, застрашеният 
от изчезване египетски лешояд 
и черните щъркели. Природоза-
щитният център на Българското 
дружество за защита на птици-
те предлага два часа наблюдение 
на пернатите срещу 35 лева. 

Англичани, швейцарци, 
германци дават дори 
по 150 евро на ден

за да се доближат до тези 
птици. Дори има цяло течение, 
наречено „bird watching”(гледане 
на птици), което в последно 
време се превръща в мания.  Све-
щенодействието се случва рано 
сутрин, когато човек може дори 
да се доближи до хвъркатите. 
Източните Родопи са най-богати 
на птици в България, а страната 
ни разполага с огромно птиче 
разнообразие. 

От Маджарово тръгват и 
експедиции с кану по Арда, къде-
то през кратките почивки по 
бързеите на реката може да се 
видят ценни камъни и минерали. 
Някои дори търсят злато в 
мокрия пясък. Карането на каяк 
по Арда е най-вълнуващо, когато 
е изпуснат яз. „Студен кладенец“. 
Но и преди това да се случи, 
изживяването е неповторимо, 
особено ако шансът позволи в 
картината да присъстват и 
черните щъркели. Те са доста 
плашливи, но със сигурност по-
често се срещат там от бяла 
лястовица.

Източните Родопи 
започват от 
„Дивата ферма“

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

.... Благовеста и Николай 
Василеви са единствените 
производители у нас на месо от 
биологично отглеждани животни.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

Цената да правиш екоземеделие
„Дивата ферма“  вече е разширена с пет бито-

во обзаведени стаи, пристроени към стария дом 
на Благовеста и Николай Василиеви. Проектът  е 
за около 300 000 евро по мярка 311 разнообразя-
ване към неземеделски дейности по Програмата 
за развитие на селските райони. Договорът с 
фонд „Земеделие“ е подписан миналата година 
през май.  

„Тръгнахме по мъките да търсим финансиране, 
помогнаха ни приятели, разсрочихме плащанията 
към строителите, получихме заем от холандския 
проект  „Новото тракийско злато“, разказва 
Бети. Търсихме кредит от редица банки, но 
това, че имаме одобрен проект, не значеше 
нищо за тях. Банкерите не желаеха да залагаме 
кравите, всички питаха за апартамент в града 
като обезпечение. Накрая една банка ни отпусна 

пари, но срещу гаранция – субсидията, която 
получаваме на площ. В момента семейството 
преговаря с туроператори, които се занимават 
с „bird watching“, най-печелившият туризъм за 
региона. Василеви се надяват инвестицията да 
се възвърне за 10 години. Все още обаче имат 
проблеми и с плащанията по СЕПП, които са залог 
на кредита на къщата. 

За миналата година не са получили субсидиите 
за 2000 дка. За тази също имат отказ. „Три 
години подред ни правят проверки,  които 
доказват, че всичко със земята ни е точно. На 
четвъртата година обаче, без никаква  проверка, 
се оказва, че земята ни попада в недопустим 
слой“, разказва Благовеста. Въпреки че имат 
земи с висока природна стойност, пасища и 
биологично сертифицирани животни по мярка 

„Агроекология“, не са получили нито едно 
плащане за тази година. През миналата 
са взели пари само за земята, но не и 
за биологично отглежданите животни. 
Причината – липсвала ушна марка на едно 
от животните. Но тъй като е базово 
изискване, пропаднали плащанията за 
всички животни. „Заради това според 
инспекторите ние вече сме мошеници. 
Нищо че тези животни ги гледаме вече 17 
години и че за всяко плащаме биологичен 
сертификат и сертификат за порода“, 
негодува Бети. Досега семейството не е 
получило около 40 000 евро за биологично 
отглежданите животни.

Отделно за земята са им отпуснати 
около 10 000 лева през 2011 г.  по мярка 
„Агроекология“. Но трябва да платят 
700 лева санкция, защото не са спазили 
стандарт 42 за навлизане на храсти в 
пасищата. Заради това се бавят субси-
диите. Но тези и подобни неблагополучия 
със сигурност няма да откажат двамата 
от пътя, който са поели. 

Черните щъркели 
впечатляват 
чужденците, 
нашенци са 
привърженици на 
конна езда и каяк

.... Заместник-посланикът на Кралство Нидерландия Рини 
Бъс, гостувайки на „Дивата ферма“, не пропусна шанса да види 
египетския лешояд.


