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Резюме: Благоприятните природни 
условия в много райони на България 
са предпоставка за производство 
на биологични продукти, които са 
доказано безопасни за човешкото здраве. 
Интересът на обществото към опазване 
на биологичното разнообразие е свързан 
с нуждата от устойчиво развитие на 
туризма и дивата природа.

Настоящата статия цели да представи 
един пилотен проект, който се разработва 
в България (Източни Родопи) и цели 
да проследи ефекта от съчетаването 
на опазване на биоразнообразието 
от местни растителни и животински 
видове, биологично земеделие и устойчив 
туризъм. Представени са някои примери 
за подходи за осъществяване на целите, 
очакваните резултати и някои конкретни 
резултати от такова партньорство чрез 
проекта “Новото Злато на Тракия -  
Източни Родопи”.

Abstract: Favorable natural conditions 
in many Bulgarian regions are a prerequisite 
of organic production which are proved safe 
for human health. Society’s interest towards 
biological diversity preservation is connected 
to the necessity of sustainable development of 
tourism and wild nature.

The paper aims at a pilot project 
presentation which is being implemented in 
Bulgaria (Eastern Rhodope Mountains) and 
trail the effect of the combination between 
biodiversity of local plant and animal 
species preservation, organic agriculture 
and sustainable tourism. Some examples 
of approaches for implementation of goals, 
expected results and some concrete results 
from that partnership are presented through 
New Thracian Gold -  Eastern Rhodopes 
Project.

УВОД
Биологичното разнообразие в селските 

райони на България е изключително 
важно за съхраняване на екологичните 
комплекси от растения, животни и техните 
естествени местообитания. Същевременно 
конвенционалните (с интензивно про
изводство и максимални външни вложения 
на енергия) ферми са специализирани в 
отглеждането на ограничен брой култури, 
задоволяващи най-важните потребности на 
световната икономика. Вследствие на това 
намалява биоразнообразието на видове 
азотфиксиращи бактерии, симбиотичните 
гъби, насекомни-хищници, видове 
опрашители, разпространители на семена и 
др., които в продължение на векове еволюират 
успоредно с традиционните селскостопански 
видове.

Проект „Новото Тракийско Злато”- 
Източни Родопи се разработва в пет 
целеви общини на Източните Родопи- 
Маджарово, Кърджали, Ивайловград, 
Крумовград и Стамболово. Стартирайки 
през 2009 г., до 2014 г. НТЗ подпомага малки 
и средни производители и преработватели да 
преминат към биологично сертифицирано 
растениевъдноиживотновъднопроизводство. 
Същевременно се поощряват инициативи, 
свързани с опазване и възстановяване 
популациите на дивите животни, 
естественото пашуване на защитени местни 
породи овце и говеда, както и подобряване 
на туристическите услуги в региона.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ НОВОТО 

ЗЛАТО НА ТРАКИЯ?
ЗАЩО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТЪТ

Източните Родопи са приютили едни 
от най-големите богатства на Европа, 
както някога са приютявали траките и 
техните златни съкровища. Източните 
Родопи са люлка на богато Европейско 
биоразнообразие, като:
• 1400 вида растения, 84 в Червената 

книга на България, 37 балкански 
ендемити, 22 български ендемити

• 278 вида птици, 77 вида в Червената 
книга на България, 11 вида в световния 
Червен списък

• 59 вида бозайници, 5 вида в Червената 
книга на България, 13 в Световния 
Червен списък

Но дали това ще продължи още 
дълго време? Ако дори малка част 
от обработваемата земя се занемари, 
домашните и дивите животни ще изчезнат. 
По този начин мозаечният и просторен 
източнородопски пейзаж постепенно ще 
се замести от гъста горска растителност, 
обричайки на унищожение уникалните 
в цяла Европа растителни и животински 
видове.

Биологичното разнообразие е под 
заплаха:

• Изоставят се селските райони
• Прекалена е експлоатацията на 

природните ресурси
• Все още има нерегламентирана сеч на 

горите
• Нелегални са и капаните за животни и 

ловът им в Източните Родопи.

Местни природозащитни организации 
потърсиха за помощ холандските 
фондации АРК Nature и Авалон с цел 
създаване на нов икономически модел в 
района на Източни Родопи, основан на 
свободното пашуване на животните в 
естествена природна среда, биологично 
земеделие и алтернативни форми на

устойчив туризъм.
Създаването на нови начини за 

стопанисване на земята ще отвори нови 
въможности за генериране на приходи, 
ще допринесе за опазването на околната 
среда и за развитието на инициативи, 
свързани с екотуризма.

ЕСТЕСТВЕНО ПАШУВАНЕ И ДИВА 
ПРИРОДА

Най-добрият начин за опазване на 
мозаечния пейзаж е целогодишно в 
района да пашуват различни копитни 
животни (говеда, елени, коне и др). Местни 
природозащитни организации, общини, 
горски стопанства и хора се включват в 
разгръщане на дейностите, свързани с 
пашуването в естествена природна среда, 
като биват бъдат подкрепени от проекта.

Биологично земеделие се предлага като 
алтернативен модел, поради:

• Закриването на тютюневите субсидии 
за региона

• Изоставяне на селските райони поради 
липса на работа и поминък

• Фермите са малки, с малко животни, 
което ги прави неконкурентноспособни

• Прекупвачи диктуват цените на 
животните, тютюна и другите култури

• Малките производители имат желание 
за биоземеделие

Биологичното земеделие в съчетание 
с екотуризъм ще създаде нови работни 
места, ще повиши стандарта на живот, чрез 
продажба на био-храни в туристическите 
обекти и ще намали обезлюдяването 
в района. Проектът „Новото злато на 
Тракия“ иска да постигне всичко това 
главно чрез инвестиране в обмяна на 
опит и знания чрез обучения, семинари, 
демонстрационни ферми и подпомагане 
отделните етапи на биоземеделието до 
получаване на уникален екологичен 
продукт и неговата реализация в България 
и чужбина.
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АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Родопите притежават всички 
необходими предпоставки да се превърнат 
в своеобразен център за екотуризъм 
-  зашеметяващ пейзаж, изключително 
разнообразие на растителни и животински 
видове, богато културно наследство. Чрез 
инвестираневобмянанаопитипривеждане 
на къщи за гости според изискванията на 
ЕС, проект НТЗ ще подпомогне местни 
туристически инициативи -  ферми, 
предлагащи настаняване в традиционна 
родопска къща, конна езда, заведения 
и ресторанти, специализирани в 
обслужването на туристи и др. Целият 
регион ще бъде представен и рекламиран 
пред западноевропейската туристическа 
индустрия.

Има възможност за мотивиране 
на фермерите и собствениците на 
земи и гори в региона да продължат с 
екстензивните практики, да продължат да 
прилагат традиционни методи или био- 
земеделието, без непременно да целят 
високи доходи, но да застъпват странични 
(алтернативни) дейности за подобряване 
доходите им, напр. събиране на диви 
плодове, гъби, охлюви, билки и др.

Фондациите Арк и Авалон си поставят 
като основнацел запазването науникалния 
район на Родопите, чрез създаване на нова 
устойчива местна икономика, базирана на 
алтернативните форми на земеползване и 
екотуризма в следващите 5 години.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
• Да развие в партньорство с 

природозащитни организации, местни 
общини и лица един от най-обширните 
райони с естествено пашуване.

• Въвеждане и налагане на биологично 
земеделие (вкл. устойчиво събиране 
на диворастящи) и промоция на 
продажбите на био-продукция.

• Стимулиране на устойчив туризъм.
• Да се опита прилагане на проекта и в 

други държави като добър пример.
• Създаване насоциалнавъзприемчивост 

и подкрепа в местните и регионални 
целеви групи, свързани с проекта, 
и трансфер към други региони в 
България.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА НТЗ
Запазване на 

уникалната природа на 
Източните Родопи чрез 

прилагане на нова 
устойчива икономика, 

базирана на 
алтернативни форми на 

земеползване и 
ч екотуризъм у

БИОЗЕМЕДЕЛИЕ
- Мрежа от фермери

- Образование/обучение

- Демонстрации и PR

- Коопериране

- Преработка на (местни) 
Чбиопродукти

ДИВА ПРИРОДА
- Природозащитна мрежа
- Възстановяване на 
естественотопашуване
- Реинтродукция на диви 
коне,елени,Родопско 
късорого говедо и др.

- Възстановяване 
на пасторализма

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ N

- Туристическа мрежа

- Помощ за къщите за гости

- Предоставяне на нови 
карти и информация

- Подобряване на PR
и комуникация )
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КОНКРЕТНИ ПОДДЕЙНОСТИ

• Закупуване и връщане в природата на 
видове диви животни и възстановяване 
на естественото пашуване на защитени 
породи домашни животни (напр. 
Родопско късорого говедо).

• Включване на собственици на къщи за 
гости и малки хотели в нова мрежа на 
еко- и селски туризъм, тяхното обучение 
и подпомагане кандидастването им по 
проекти (мярка 311) на Програмата 
за развитие на селските райони 2007- 
2013.

• Включване на земеделски 
производители и преработватели (по 
възможност притежаващи и къщи за 
туристи) в програма от обучителни 
курсове по биологично земеделие, 
консултации, развитие на биологични 
ферми и помощ при кандидастване за 
субсидии (напр. по мерки 214 и 121) от 
ПРСР 2007-2013

• Включване на биопроизводителите 
в кооперации от нов тип с цел 
подобряване на техните доходи.

КОМПОНЕНТ БИ0-ЗЕМЕДЕЛИЕ 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1) Въвеждане и прилагане на био- 
земеделие (вкл. устойчиво събиране 
на диви растения) и подпомагане на 
продажбите.

1.1) Представителна група родопски 
фермери е запозната с възможностите, 
които биоземеделието предлага.

1.2) Една Моделна ферма с био- 
производство е расработена и 
функционира като център за обучение 
и демонстриране на биоземеделски 
практики.

1.3) Представителна група от родопски 
фермери е обучена в практиките на био
земеделието, вкл. устойчиво събиране 
от дивата природа, съхранение и 
преработка, сертификация, национално 
и международно разпространение на

продуктите, създаване на кооперация, 
създаване на туристически услуги и 
развитие на фермерски магазин.

1.4) Проучвания в областта на маркетинга 
и брандирането и развитие поне на 
една верига от местни биопродукти 
със собствена търговска марка.

1.5) Регионални биопродукти се 
предоставят като местни ястия на 
туристите.

1.6) Най-малко една моделна кооперация 
е установена и най-малко един продукт 
се преработва за продажба.

подход
За да се осъществят целите на проекта 

и да се постигнат желаните резултати, 
екипът на компонент биоземеделие 
прилага следния подход:

ЗОНИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: ДЕЙНОСТИ

ИНФОРМИРАНЕ
Информационни семинари -  Работни 

срещи с политици, общини, НПО, 
фермери и др.

*
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
Курсове, литература, наръчници, 

технологични карти, брошури и др.

*
ДЕМОНСТРИРАНЕ 

Развитие на Моделни Био-Ферми, обмяна 
на опит, изложения, дни на отворени 

врати 

*
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Финнасова помощ при кандидастване, 
полеви консултации 

*
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КООПЕРИРАНЕ 
Помощ между фермерите с машини и 

опит/знания 

+
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РЕКЛАМА

Изложения, земеделски панаири, медии, 
конференции, отворени дни, обучение 

+

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА 
Помощ и стимулиране на търсенето, 

подкрепа на биопреработватели, нови
контакти за фермерите с открити пазари, 

екомагазини и др.

РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
• Проведени 7 курса за обучение
• Установени и опериращи 2 моделни 

биоферми
• Публикувани и разпространени 3 

ръководства за биофермери
• Общо 34 сертифицирани или в преход 

био-фермери
• Развиващо се сътрудничество между 

биофермери

СЕРТИФИКАЦИЯ
• През 2009 г. проектът НТЗ стартира 

със 7 сертифицирани производители; 
бе съставена и база-данни от около 
80 потенциални биопроизводители 
и преработватели. Към настоящият 
момент (2011 г.) има 35 сертифицирани 
или в преход производители и 3-ма 
преработватели, контролирани от 3 
сертификационни органа в България.

• Тази мрежа от фермери бива редовно 
информирана за промени и нови 
изисквания на Българияя и ЕС. Това 
става по време на информационните 
дни, обучителните курсове, персонални 
съвети по време на панаири и изложби

и др.
• В резултат, предимствата на био- 

земеделието станаха известни на 
голяма селска общност в 5-те целеви 
общини.

• Целевите области за подкрепа, в 
които биопроизводителите могат 
да се кооперират са определени: 
производство на грозде и вино, сусам 
и тахан, билки, плодове и сладка, 
животни, мед.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПОСТИГАТ ЛИ СЕ ОЧАКВАНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ, КОИТО СА:

1. Установява се иновативно партньорство 
между биоземедлие, устойчив туризъм 
и опазване на природата, което се 
тества за пръв път в България, за 
взаимната полза от взаимодействието 
на трите компонента.

2. Прилагането на биологичното 
земеделие увеличава доходите на 
местното население и намалява 
безработицата и миграцията от 
селските райони към градовете.

Компонента биоземеделие на НТЗ
проект допринася за постигане на
горепосочените резултати чрез:

• Изпълнение на програмите на проекта 
НТЗ за информация, образование, 
обучение и трансфер на знания.

• Работа по оптимизиране на на 
биопродуктивността на колкото е 
възможно по-голяма територия, така 
създавайки ефект на мащабността.

• Привличане на 35 био- или в 
преход производитеи и 4-ма 
биопреработватели и запазването им в 
единна мрежа.

• Работа за постигане на пълна 
сертификация на биопроизводителите, 
социалната им комуникация и 
коопериране.

• Усилия за подпомагане на маркетинга
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на биопродукти, чрез използване на 
разнообразни средства.

• Подпомагане на социалното 
възприемане на проекта НРЗ от 
местните общности.

• Изпълнение на Комуникационната 
стратегия на НТЗ за 2010 и 2011.

• Подпомагане на промоцията на 
НТЗ, чрез организиране на изложби, 
отворени дни, медиини контакти, 
участие в конференции, контакти с 
политически лица и сродни НПО и др.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Предложение за Проект «Новото 

Тракийско Злато».

2. Доклади (годишни и тримесечни)

3. Комуникационна Стратегия на Проекта 
НТЗ

4. Промоционални материали, използвани в 
кампании, медии и обучителни събития.


