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Резюме 
Развитието на сектора биологично производство и преработка в България претърпява небивал растеж в 
последните 3 години. Наред с това възникват въпроси относно ефективната реализация на био-продукцията 
на пазара. Проектът ‘Новото тракийско злато’ (НТЗ), който се координира от холандските фондации АРК и 
Авалон, работи по изграждането на пилотен модел за партньорство между биологичното земеделие, 
екотуризма и дивата природа в Източните Родопи. НТЗ-компонентът биоземеделие прави опити за 
въвеждане на подходи за стимулиране сдружаването на местните био-производители на базата на 
„маркетингови кооперации“ и да тества ефективността на тези подходи на регионално ниво. НТЗ застъпва и 
поетапния модел, включващ образование, обучение, консултиране, сертифициране и маркетинг на 
биопродукцията с цел устойчив растеж и подобряване на икономическия и социалния статус на 
биопроизводителите. 
В това изследване се описват първите окуражаващи стъпки и резултатите от дейността по тестването на тези 
модели и подходи. Дават се и конкретни препоръки за бъдещо подобряване на кооперирането, на базата на 
проблемите и възможностите, идентифицирани от проекта НТЗ. 
 
Ключови думи: биологично производство, биоземеделие, биопреработка, коопериране, сдружаване, 
регионален маркетинг. 
 
 
Abstract 
Development of organic agriculture sector in Bulgaria is experiencing enormous growth in the last three years. In 
parallel, there are questions related to effective marketing of the organic produce. The project ‘New Thracian Gold’ 
(NTG) is coordinated by the Dutch foundation Ark and Avalon and is working towards establishing a pilot model of 
partnership between organic agriculture, eco-tourism and wildernessconservation in Eastern Rhodopes in Bulgaria. 
The NTG component ‘organic agriculture’ tries to introduce approaches for stimulating collaboration and 
cooperation of local organic producers on the basis of the concept of ‘marketing cooperatives’ and also to test the 
effectiveness of these approaches at regional level. The NTG also uses a step-wise modelthat includes education, 
training, consultancy, certification and marketing of organic produce with aim to achieve sustainable growth and 
improved socio-economic status of organic producers. 
First encouraging steps and the results of activities of the project after testing these models and approaches are 
described in this paper. Concrete recommendation for future improving of cooperation on the basis of problems and 
opportunities identified by the NTG project are also provided.  
 
Keywords:organic agriculture, organic production, organic processing, cooperation, regional marketing. 
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Въведение 
Биологичното земеделие изисква специфични 
агроекологични знания, ноу-хау и управленски 
умения, които често пъти са по-комплексни от тези 
в конвенционалното земеделие. Агротехническите 
практики са по-трудоемки, опазването на околната 
среда изисква "зелени" технологии, включващи 
биопестициди и органични торове, ръчно 
обработване на почвата, сеитбообръщения и други. 
За някои опитни фермери биологичното земеделие 
предоставя нови пазарни ниши, по-добри цени и 
"зелен имидж". Биологичното животновъдство 
осигурява полезна диверсификация на земеделска 
продукция, като по този начин се намаляват 
рисковете и се гарантират допълнителни доходи 
през непродуктивния (зимно-пролетен) сезон. 
Биологичните ферми използват нови иновативни 
екологично чисти торове /като биоторове от 
калифорнийски червеи/, нови устойчиви сортове 
растения, нетретирани семена, зелено торене и 
други. Най-важният елемент е управлението на 
фермите, така че да има правилен баланс между 
екологични цели и генериране на приходи за 
фермата. Проблемите са в преходния период (най-
често 2-3 години) докато агроекологичната 
фермерска система се балансира и стабилизира. По 
времена прехода добивите са по-ниски от 
конвенционалните, фермерът все още трупа 
необходимите знания и умения за биопроизводство 
и за създаване на подходящи канали към пазара. 
След завършване на този процес, ефективната 
реализация на продукцията излиза на преден план.  
В търсенето на ефективни решения, могат да се 
предложат подходи за сдружаване (коопериране) 
между биопроизводителите, които да допринесат 
редица ползи на индивидуално и регионално ниво.  
Такъв подход е предприет и от международния 
проект „Новото тракийско злато“ (НТЗ), който се 
извежда от 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 местна (регионална) икономика. 
Икономика, основана на устойчивото земеделие и 
туризма, съчетани със завършени природни 
екосистеми. В бъдеще хора и природа ще живият в 
хармония и ще печелят един от друг. 
През 2014 г. се предвиждат и множество 
биологични ферми в региона. Ферми, които 
произвеждат и продават местни биологични 
продукти, като същевременно предоставят на 
туристите повече възможности да отсядат и да 
почиват в района, да се наслаждават на 
привлекателните гледки от дивата природа.  
Всичко това ще се постигне съвместно с местните 
фермери, предприемачи, общини и организации. 
През 2014 г. се очаква Източните Родопи да се 
превърнат във вдъхновяващ пример за други 
райони в България и Европа.  
Състояние на проблема в момента 

Теорията и практиката показват, че в България има 
редица 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 земеделски 
производители да могат да прилагат най-добрите 
практики, за да имат и по-добри доходи. През този 
период земята, техниката и другите средства за 
производство бяха "обща собственост" на 
работещите в държавните кооперации, които малко 
се грижеха за производителността, стабилността и 
устойчивостта на околната среда на местните 
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.  
Сред целите на проект "Новото тракийско злато" са 
местното население да получава по-добри 
доходи,да сесъздаде модел на сътрудничество и 
поне един местен биопродукт да бъде 
преработван, преди да бъде продаван на пазара“.  
Проектът НТЗ идентифицира серия от проблеми и 
пречки по време на тригодишната 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 очакват, 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; 
 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 с възможностите да кандидатстват за субсидии; 
провалиха се малки инициативи за коопериране на 
производителите (напр. проекта на GTZ с 
Областната служба за съвети в земеделието в 
Кърджали); 
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 Консултантски услуги: Не е достатъчен 
капацитетът за съвети и обучения по биологични 
практики; липсват връзките на биопроизводителите 
с преработватели и търговци, за да се подпомогне 
намирането на пазар за продукцията на 
биопроизводителите.  
Въпреки тези проблеми има и няколко 
многообещаващи тенденции: 
 Значителен интерес към проекта показватвсе 
повече земеделски производители и собственици 
на земя, присъствали на информационните дни, и 
преминали семинарите и обучителните курсове на 
НТЗ. Резултатът е: около 35 нови производители и 
3 преработватели в целевия район на проекта НТЗ 
започнаха прехода към биоземеделие през 2009-
2010 година; 
 Относително стабилен е интересът към 
коопериране (във формални и неформални групи 
на производители и преработватели) както на 
местно ниво, така и с проекта „Новото тракийско 
злато“; 
 Нараства интересът 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 е общественият и медийният интерес към 
инициативите на НТЗ в биологичното земеделие.  
Предвид комплексната и трудна ситуация за 
създаване на сътрудничеството в Източните 
Родопи, проектът предприе внимателен поетапен 
подход за постигане на целите си. Разбира се, този 
подход трябва да се прилага от НТЗ компонента 
биоземеделие в комбинация с развитие на 
екотуризма и опазването на дивата природаи в 
контекста на интегрираното регионално развитие 
на селските райони.  
Същност на подкрепата от проекта НТЗ и 
сътрудничеството между участниците в проекта 
и целевите групи.  
Инициативи и дейности по коопериране 
Компонентът биоземеделие в НТЗ работи по 
годишен план, приет съвместно с фокус-група от 
петте целеви общини в Източните Родопи. 
Дейността е насочена главно:  
 да информира, образова и обучава 
заинтересовани от биоземеделие (производители, 
преработватели, търговци) в агротехническо 

производство, в методи и техники за обработка и 
съхранение; 
 да предоставя съвети на заинтересованите на 
място и чрез външни за НТЗ експерти; 
 да подпомага заинтересованите да придобият 
сертификат за биопроизводство; 
 да идентифицира най-перспективните продукти, 
ферми, производители и групи производители, за 
да им се осигури подкрепа с финанси и ноу-хау и 
да увеличи на критичната маса от НТЗ- 
производители и биологични продукти (т.е. ефекта 
на мащаба); 
 да работи с идентифицирани групи 
производители, за да се изгради маркетингова 
кооперация с добавена стойност на биологични 
продукти, да се подобри маркетингът и да се 
създадат / популяризират регионални НТЗ 
биологични продукти.  
В резултат на това бяха идентифицирани следните 
перспективни Източно-Родопски местни 
биологични продукти: 
 групова (кооперативна) продукция: грозде 
(лозя) и вино; сусам (тахан) и зърнени храни; 
 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). 
Местоположение на груповата и 
индивидуалната продукция и преработка в 
рамките на НТЗ 
Производството на горепосочените биологични 
продукти е в петте целеви общини в района на 
Източните Родопи (Схема 1 по-долу) и по-точно: 
Стамболово, Ивайловград, Маджарово, Кърджали 
и Крумовград.  
Създаване на основана на знания местна 
икономика на целевите биопроизводители и 
групи биопроизводители чрез информация, 
образование и обучение, консултантски услуги и 
ноу-хау. 
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.  

 

 
 

Обучителни курсове за биопроизводители на мед и билки от Източните Родопи 
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Сертифициране и създаване на основа за 
сътрудничество  
Следващият етап предвиждаше подпомагането на 
сертификацията на биологичните производители и 
преработватели. Компонентът биоземеделие на 
НТЗ предоставяше не само ноу-хау, но също 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 (Схема 1) 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 техните 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 от машини и оборудване и 
предоставен на три групи производители и 
частни биофермери, произвеждащи: а) сусам / 
сусамов тахан / и зърнени култури в района на 
Ивайловград; б) грозде и вино, действащи 
съответно в Ивайловград и Стамболово; в) 
зърнено-житни (лимец, пшеница, ръж и др.), 
действащи в село Рабово и района на Стамболово и 
Маджарово.Група от седем производители в района 

на Стамболово, втора група от девет 
производители в района на Ивайловград и 
новосъздадена асоциация в района на с. Рабово се 
споразумяха за съвместното използване на 
машините и оборудването, предоставени от НТЗ за 
подобряване на качеството и количеството на 
биологичното производство.  
Като се имат предвид фактори като настоящото 
състояние на селскостопански суровини (машини, 
семена, биопестициди), ноу-хау и знанията, 
достъпа до субсидии и пазари, социално-
икономическите условия и други, бяха 
идентифицирани следните форми на 
сътрудничество като най-съществени и действени 
(или се очаква да бъдат изградени) между 
биологични производители и преработватели в 
трите целеви по НТЗ района: 
1. Агро-техническа база и подобряване на 
производството  
Отделни частни био- и в преход фермери се 
подчертаха липсата на инвестиции за постигането 
на по-добри добиви и по-добро качество на 
продукцията. Предварително проучване на почвата 
в 17 ферми и участъка в района на Източните 
Родопи потвърди възможността да възникнат 
проблеми, свързани с недостиг на хранителни 
вещества и зле структурирани почви. Експертите 
по биоземеделие в НТЗ отговориха на исканията за 
помощ на земеделските производители под 
формата на инвестиции в машини и оборудване, 
които да използват съвместно, за да постигнат по-
добри добиви и качество на продукцията:  
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 Групата на земеделските стопани в Ивайловград 
получи селскостопански машини за правилно и 
качествено засяване на зърнено-житни култури и 
сусам (с цел подобряване на реколтата), за 
справяне с плевелите (поради забраната 
заизползване на хербициди), както и комбайн за 
подобряване на качеството на прибиране на 
продукцията; 
 Групата на земеделските стопани в Стамболово 
получи селскостопански машини и съоръжения за 
отглеждане на лозя, по-конкретно трактори и 
съответното оборудване за борба с плевелите 
(шредер, мулчер), за дълбочинна обработка на 
почвата и използване на биоторове, както и за 
прилагане на био-пестициди.  
2. Обработка на суровините и добавяне на 
стойност  
Експертите по биоземеделие на НТЗ отговориха на 
искането на земеделските производители (след 
съотвен семинар и обсъждане през месец ноември 
2011 г. в Кърджали) за помощ чрез инвестиране в 
нови и употребявани машини и оборудване за 
съвместно ползване, за добавяне на стойност към 
суровата биопродукция и производство на 
биохрани с логото на НТЗ: 
 Групата на земеделските стопани в село Рабово 
получи машина за пресяване и цялостна линия за 
преработка на биологично зърно (вкл. лимец, 
твърда пшеница и др.); 
 Групата на земеделските стопани в район 
Ивайловград получи оборудване за преработка на 
сусам в тахан (машини за печене,смилане и 
пълнене). 
3. Маркетинг на най-перспективните видове 
биологична продукция  
Експертите на НТЗ по биоземеделие положиха 
значителни усилия за популяризирането на 
наличната и бъдещата биологична продукция чрез 
свързване на биопроизводителите с 
биопреработватели и био-търговци. Биологичните 
производители на НТЗ редовно получават 
техническа помощ и информация за места и фирми, 
които са готови да купуват техните продукти, както 
и за възможностите за продажби чрез интернет 
страницата на проекта НТЗ. 
Ноу-хау и информация: 
 Разпространение на книги, брошури и 
технически материали за целевите култури и храни, 
напр. сусам и тахан, грозде и вино, зърнени храни и 
брашно (хляб), билки и подправки, препарати за 
растителна защита и други; 
 Осигуряване на помощ чрез доставчиците на 
машини и оборудване за биологичните 
производители от НТЗ, за да придобият 
необходимите умения за работа; 
 Редовно обновяване на интернет страницата на 
НТЗ с информация къде се продава 
биопродукцията, кои ферми и къщи за гости в 
Източните Родопи са отворени за гости и 
посетители и т.н., което създава възможности за 

обмяна на опит между собствениците на къщи за 
гости и фермерите.  
Друга помощ на НТЗ в подкрепа на 
сътрудничеството: 
 Осигуряване на безплатно използване на 
биопестициди и торове от фирмата "Грийн Смайл" 
за пет целеви фермери от Източните Родопи за 
тестване на тяхната ефективност срещу вредители 
и болести и за подобряване на качеството на 
гроздето, сусама и зърнени храни; 
 Предоставяне на данни за качеството на почвата 
на 16 земеделски производители и участъка, за да 
се информират фермерите как биха могли да 
подобрят наличието на хранителни вещества в 
почвата и да подобрят впоследствие добивите си; 
 Предоставяне на ноу-хау и подкрепа за 
производството на биоторове (твърда и течна 
фракция) от калифорнийски червеи (в НТЗ-
демонстрационната биоферма в с. Тополово, в 
черешовата биоовощна градинав с. Силен и в с. 
Рудина), с цел: а) взаимодействие между 
земеделските производители и използването на 
евтини органични торове и б) рециклирането на 
наличния пресен оборски тор от селата в Източните 
Родопи, опазвайки по този начин чиста местната 
околна среда; 
 Установени нови обещаващи връзки с големи 
мрежи на пчелари от районите на Кърджали, 
Крумовград и Ивайловград -обучени в биологично 
пчеларство; 
 Подготвян и разпространяван Наръчник 
(Кулинарен пътеводител) с традиционни рецепти 
от Източните Родопи и предоставянето му на 
земеделските стопани, на къщи за гости и 
собственици на ресторанти и села, за да се 
подпомогне обменът на ноу-хау и да се увеличат 
посетителите в района. 
Очаквано въздействие върху маркетинга  
В резултат на усилията на НТЗ за подобряване на 
производството и сътрудничеството между 
земеделските производители се забелязва 
постоянно и нарастващо търсене на НТЗ- 
продуктите: 
 Винено и десертно грозде от района на 
Стамболово; 
 Вишни от район Стамболово за фабрика за 
сладка и конфитюри в Пловдив; 
 Люцерна за биосено за биологичното 
животновъдство през зимата; 
 Сусам и тахан за магазин „Зелена земя“, за 
фирмите „Хармоника“ и Био България“ в София; 
 Ръж за напитките на „Хармоника“, ръж и 
пшеница за магазините на „Слънце и Луна“ в 
София, пшеница и ръж за експорт (за германски и 
др. търговци) и други; 
 Лимец (дива пшеница) и домашна бира за 
гостите и туристите; 
 Бадеми, орехи, лешници, сушени плодове, и мед 
за магазини в София и страната. 
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Традионен биохляб, бира от лимец и вино от 
биологично грозде, представени на регионални 
фестивали и панаири. 
Маркетинг на биоземеделските единици 
1. Подкрепата на НТЗ е насочена повече към 
биосусама, биовиното и брашното от биозърно 
като бизнес примери за населението в селските 
райони във всички пет целеви общини на 
Източните Родопи. Малките преработвателни 
единици в с. Кондово, Община Ивайловград, и в с. 
Рабово, Община Стамболово, ще покажат: 
 Ефектът от един сравнително ограничен 
финансов стимул за: създаване наработещо 
сътрудничество между производителите на 
биосусам и за изграждане на нови умения, които 
ще задържат младото население в селските райони 
(с цел намаляване на миграцията); 
 Ефектът от помощта за създаване на добавена 
стойност към първичната продукция иза 
демонстриране на начините за изграждане на 
завършена верига за: търговия / например семена/, 
обработка на почвата (съвременни машини), 
плевене (по-добро качество), навременно 
прибиране на реколтата и правилното й 
съхранение, преработка до желания продукт и 
подобряване на доходите на физическите лица чрез 
по-добри продажби на пазара. Около 75% от общия 
обем на продажбите трябва да дойдат от 
разпространение и преработка (продажби на 

супермаркети и фирми), и около 25% - от директни 
продажби на продукти с етикет на български 
(гръцки, турски и др.) индивидуални клиенти; 
 Модел за съдействие от страна наместните 
общини чрез логистична и друга подкрепа /след 
идентифициране на сътрудничеството между 
земеделските производители/и по този начин ще се 
увеличават местните приходи и ще намалява 
миграцията.  
2. Проектът НТЗ (компонента биоземеделие) ще 
работи с мрежата биопроизводители по 
консултации, образование и обучение, 
сертифициране и контрол на качеството, а също 
и разработване на промоционални турове от типа 
„Пътят на меда“ или „Пътят на виното”. 
3. Билки, гъби, горски плодове - за 
предпочитане диви и обработени в една малка 
фабрика, а също и сушени плодове и ядки.  
4. Популяризираната на национално ниво марка 
"Новото тракийсо злато" (при продажбите на 
шипков мармалад и конфитюри, вино, пакетирани 
ядки, мед и др.) се използва за отличаването на 
местните биологични (и натурални) продукти и 
подпомага продажбите.  
 
Перспективите за биологичната продукция от 
Източните Родопи /в резултат от сътрудничеството 
между фермерите/ са показани в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Пазарни възможности за изградените производствени групи в НТЗ на основата на 
производствени групи, регистрирано търсене и място за продажби 
 

Производствена група 
 
Място 

Вино/ 
грозде 

Тахан/ 
сусам 

Зърнени 
храни 
(вкл. 
лимец) 

Завър-шен 
про-

дуктхляб, 
бира, масла 

Телеш-
ко месо 

Ядки, 
сушени 
плодове 

Мед 

Билки, 
гъби и 
диви 

плодове 
Български магазини / 
ресторанти в София и 
Пловдив/ 

O O  O O O O O 

НТЗ къщи за гости в 
България / туристически 
места в Източните Родопи 

O O O O O O O O 

НТЗ екомагазини в 
целевите райони в България 

O O  O  O O O 

Открити пазари O O O O O O O O 
Български 
биопреработватели 

O O O  O O  O 

Износ чрез чужди търговци 
(холандски, ирландски, 
френски, немски, гръцки и 
др.) 

O O O   O  O 
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Биологично зърно и хляб от лимец и вино от биогрозде, представени на Международно изложение 

АГРА 2012 (вляво и средата) и на Фестивал в Ивайловград (вдясно) 
 

Връзки с възстановяването на дивата природа и екотуризма 
За да генерират допълнителни доходи (на получения от биофермерство), земеделските производители 
трябва да си сътрудничат с другите две мрежи, изградени от НТЗ в целевия район на Източните Родопи 
(Схема 2). 

 
Схема 2. Структура на изграждането на сътрудничество в НТЗ 

 
Възможност за насърчаване на нови 
икономически модели в Източните Родопи -чрез 
демонстриране на успешни примери на 
партньорство между биологичното земеделие и 
устойчив туризъм: 
 
1. Възниква малка мрежа от частни предприемачи 
(съчетаващи биоземеделие и предлагащи 
туристически услуги), например: 
 Димо Карабоюков (с. Поповец, Община 
Стамболово - вино/грозде и къща за гости, местна 
кухня, производство на вино); 
 Петко Ангелов (с. Рабово, Община Стамболово 
- лимец, брашно, хляб, зърно, традиционно 
приготвяне на хляб, варене на бира, местна кухня); 
 Бети и Николай Василиеви (с. Горно поле, 
Община Маджарово - зеленчуци, мед, свободно 
пашуващи говеда, конна езда, традиционна 
кухня/готвене); 
 Красимир Арабаджиев (с. Тополово, Община 
Маджарово - овце, стрижене, компост от червеи, 
зърнени храни, мед, билков чай); 

 Мирослав Хусков (с. Пелевун, Община 
Ивайловград - овце, преработка на мляко, 
производство на сирене); 
 Енвер Хюсеин (с. Румелия, Община Маджарово 
- крави, овце, мляко, мед, местна кухня); 
 Производители на сусам (селата Пелевун и 
Кондово, Община Ивайловград - сусам, преработка 
на тахан, отглеждане на зърнени култури, 
дегустация на вино, местна кухня); 
 Ловно стопанство „Студен кладенец“ , Община 
Кърджали - овце, мляко, сирене, елени, риба, 
разходки с лодка). 
2. Тази мрежа може да предлага и други 
интересни занимания (атракции) в допълнение към 
обичайните дейности - отглеждане на биологично и 
традиционно растениевъдство и животновъдство, 
наблюдение на елени, сърни и други диви животни 
или местни защитени породи животни 
(Каракачански овце или Родопоско късорого 
говедо), езда, еко- и вело-пътеки, посещение на 
археологически и исторически местности и обекти 
и други. 
3. Вече е налице взаимопомощ и сътрудничество , 
например: а)обмен набиолюцерново сено за крави 

Мрежата на НТЗ за 
дива природа 

Мрежата на НТЗ за 
туризъм 

НТЗ дива природа 
стада крави и коне 

НТЗ туризъм - къщи за гости, 
хотели, ресторанти Управление на 

НТЗ 

Мрежата на НТЗ за 
биоземеделие 

Пазар, вкл. преработватели, 
търговци, открити пазари, магазини 

Образование, обучение, ПР, 
консултации, маркетинг 

НТЗ производители и 
преработватели 
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и коне в района на Крумовград и ловното 
стопанство „Студен кладенец“ (компонента на НТЗ 
дива природа); б) предоставяне на технологичната 
линия за зърно в с. Рабово и на други 
производители на зърно в Стамболово и Кърджали 
(линия е и традиционното произвеждане на брашно 
и е атракция за туристите); в) всички 
зърнопроизводители обменят семена, а 
производителите на мед - материали за пчелни 
кошери, които са също атракция за туристите;г) 
винопроизводителите от Стамболово, доставящи 
вино за изложения и панаири (привличане на 
бъдещи туристи), продаващи в хотели, ресторанти 
и магазини на големите градове (по този начин 
също привличат туристите) и други. 
4. Посетителски (туристически) групи към 
горепосочената мрежа. 
Профилът на посетителите е различен - 
индивидуални и групови туристи, журналисти, 
колеги- собственици на къщи за гости и на хотели. 
Биофермерите предлагат на посетителите различни 
услуги - запознаване със земеделието, с методите 
на преработка, с традициите; обиколки из фермата; 
дегустация на биологични (или традиционни) 
храни; развлекателни програми от собствениците 
на фермата (къщата за гости) и други. 
Посетителите плащат определена сума за тези 
услуги, което позволява на биофермерите: а) да 
генерират добавена стойност от стопанството си; б) 
да реинвестират в подобряване на качеството на 
услугите; в) да подобрят своите предприемачески 
умения; г) да подобрят качеството на живот и 
работа и да постигнат устойчивост след 
приключване на проекта НТЗ.  
 
Проблеми, възникнали при сътрудничеството 
Експертите по биоземеделие в НТЗ се опитват да 
стимулират сътрудничеството между фермерите, 
но възникват и проблеми:  
 Неправилно използване на агромашините и 
оборудването от страна на индивидуални био-
производители в земеделските групи, което е 
резултат на недостатъчни познания, умения и опит, 
но има негативен ефект върху работата на цялата 
земеделска група; 
 Трудности при разпределението на машините - 
графикът трябва да бъде съобразенс всички 
земеделски стопани в търговската кооперация. 
Това води до неразбиране на индивидуалните 
нужди и поражда дискусии сред земеделските 
производители; 
 Все още ниското ниво на лична отговорност при 
използването, съхранението и поддържането на 
машините, оборудването , суровините и други. 
Фермерите се нуждаят от допълнително 
образование и обучение в посока „мениджмънт на 
средствата за производство“; 
 Недостатъчно активен подход на биологичните 
групи и земеделските производители за пускането 
на пазара и разпространението на техните 
биопродукти. Повечето от тях все още очакват 
посредници и търговци да изкупуват суровата им 
продукция, вместо със съвместни усилия да 

добавят стойност към нея и така да увеличат 
нейната цена; 
 Лидерите биопроизводители не могат да убедят 
останалите земеделски производители да обединят 
ресурсите си и да кандидатстват за субсидии от ЕС 
по Програмата за развитие на селските райони 
/най-често поради липса на взаимно доверие/; 
 Недостатъчни умения за съхранение и 
поддържане на нужната хигиена както в 
земеделските предприятия, така и в туризма. Това 
трябва да бъде преодоляно чрез образование, обмен 
на знания и преки финансови интервенции.  
 
Заключения и предложения за бъдещи действия 
Макар и на ранен етап действията на проекта НТЗ в 
областта на сдружаването (кооперирането) между 
биопроизводителите на местно ниво вече дават 
положителни резултати. Биопроизводителите се 
опитват да си помагат взаимно с обмен на 
информация и ноу-хау;да използват заедно 
машини, оборудване и суровини; да участват 
групово в рекламни и маркетингови събития;да 
търсят начини да регистрират официално 
сътрудничеството си и да започнат съвместна 
преработка на суровата био-продукция с цел 
добавяне на стойност. 
Внимателният поетапен подход, предприет от 
експертите по биоземеделие в НТЗ, доведе до 
разширяване на мрежата на биосертифицирани и в 
преход земеделски производители в Източните 
Родопи. Значителна бе помощта, оказана от НТЗ в 
областта на образованието, обучението, 
сертифицирането и промоцията на 
биопроизводителите. Броят на присъединилите се в 
мрежата на НТЗ се увеличава с всяка година. НТЗ-
компонентът биоземеделие предостави машини и 
оборудване само за най-ангажираните групи на 
земеделските стопани, които са готови да направят 
опит за коопериране (като създадат и управляват 
маркетингови кооперации и дружества от нов тип). 
Първите резултати са окуражаващи - четири вида 
местно вино с логото на НТЗ, произведено от 
четирима производители на биогрозде (двама от 
тях са с награда на Международното изложение 
АГРА 2012 и 2013); увеличаване на площите със 
биозърнено-житни култури, като по този начин 
сеитбообращенията опазват биологичното 
разнообразие и откриват по-добри пазарни 
възможности; запазване на традиционното и 
уникалното биоразнообразие чрез отглеждане на 
култури като сусам и лимец; предстоящото 
създаване на малка сусамопреработвателна 
фабрика в района на Ивайловград; първи опит да 
бъдат демонстрирани предимствата на продукт с 
добавена стойност - тахан; изграждането на малка 
линия за традиционно производство на брашно в 
района на с. Рабово и други.  
 
Усилията за по-голямо сътрудничество оказват 
влияние върху пазара. Търсенето на традиционни и 
биологични продукти от Източните Родопи 
непрекъснато расте. Затова следващите стъпки на 
компонента биоземеделие в НТЗ ще се фокусират 



NEW KNOWLEDGE ISSN 1314-5703 

UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT EDITION 143 

върху създаването на по-добри пазарни 
възможности чрез всички възможни канали за 
продажби в България и чужбина. Успоредно с това 
биофермерите ще увеличават ефекта от дейностите 
по добавяне на стойност към своето земеделско 
или животновъдно производство, за да останат 
конкурентоспособни и да увеличат годишните си 
доходи. Тези дейности предвиждат предоставянето 
на: допълнителни туристически услуги (например 
нощувка и закуска, къща за гости, малък хотел или 
ресторант); местни атракции (например обиколка 
на фермите и показване на земеделските практики 
"Пътят на хляба", "Пътят на виното" или "Пътят на 
млякото"); дегустация на традиционни местни 
храни (предлагане на местно меню на основа на 
Кулинарен пътеводител на НТЗ, кулинарни 
демонстрации). 

Усилията за сътрудничество имат и социален 
ефект. Фермерите се събират редовно и набират 
опитпри вземането на информирани решения и 
подходи, при планирането и управлението на 
своите ферми и преработвателни предприятия и 
при излизането на пазара. Научават се и да 
приспособяват своите стратегии към местната 
природна среда, към променящите се локални 
политически и административни условия и 
къмдинамичните пазари. Научават се ида се 
събират, да празнуват и да дегустират храната си, 
да популяризират своята продукция и местните 
традиции, да задържат своите децаи внуци в района 
и да показват красотите на Източните Родопи. 
 

 
 




