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Проект „За Балкана и хората“ на
БиоАгра 2014

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО
НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“,
финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез
Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество
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С БДЗП НА ТРАДИЦИОННИ КУШИИ ЗА
ТОДОРОВ ДЕН В С. ЗИМЕВИЦА

Посещение на делегация с
представители на швейцарски
и български институции при
биологичните пчелари,
подпомогнати от проект
„За Балкана и хората“

Фондация Биоселена представи проекта по време на
Международната селскостопанска изложба АГРА
2014 г., която се провежда в палатите на
Международния панаир Пловдив.
Подробности на стр. 3
снимки: Св.Спасов

ДВАМА ФЕРМЕРИ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СА
РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА №26 С
ПОМОЩТА НА ПРОЕКТА
Фермите на Гроздан Попов и Цвятко Начев от гр. Калофер са
първите две по проекта, регистрирани за директни
доставки по Наредба № 26 на МЗХ.

Никога в живота си не съм и помислял, че някога ще бъда
на Тодоров ден в…село Зимевица. За тези, които не знаят,
Зимевица е на десетина километра западно от Своге, в
полите на Понор, Западна Стара планина. За еколозите
районът е с изключително важно значение за опазването
на пасища и ливади с висока природна стойност,
приютили ценни диви обитатели, сред които са 140
различни видове птици. Едни от тях са емблематичният
царски орел, ловен сокол и ливаден дърдавец. За да
разкаже за работата с местните фермери, които се грижат
за ливадите и пасищата и така опазват природата за да се
поддържа екоравновесието, Българското дружество за
защита на птиците организира в съботния ден пътуване до
Зимевица. Хем да се порадваме на организираната за
осми път кушия под патронажа на монголския посланик у
нас Н.п. Лхамсурен Дугержав, както и да гостуваме на
един от местните фермери, подпомаган по програмата за
българо-швейцарското сътрудничество.
Статията е препечатана от в. "Земя", автор: Петър
Хаджиев
Подробности на стр.4

Туристически предприемачи от
Чипровци с интерес по ПЕС
Продължава на стр.2

На 12 март 2014 г. в рамките на Годишната среща на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество,
участниците от българска и швейцарска страна
посетиха и две от фермите, подпомогнати от
Фондация Биоселена чрез проекта.
На 22 февруари 2014 г. в гр. Чипровци се проведе
среща за създаване на схема в областта на
екосистемните
услуги
(ПЕС
схема)
със
заинтересованите
местни
представители
на
туристическия бизнес - фирми, предприемачи, хотели,
къщи за гости и други.

Подробности на стр. 7

Подробности на стр. 5
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Продължава на стр.2

.

ФЕРМЕРИ ЧЕРПЯТ С УНИКАЛНИ ХРАНИ, ЗАПАЗЕНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТА
„ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА”, ФИНАНСИРАН С ШВЕЙЦАРСКИ ПАРИ

„За Балкана и хората“ на АГРА 2014

В-К ЗЕМЯ – АВТОР ПЕТЪР ХАДЖИЕВ

Фондация за биологично земеделие ”Биоселена” участва от 4 до 8 март със
собствен щанд на БиоАгра - специализирана изложба за биологично
растениевъдство и животновъдство. БиоАгра се проведе за трета поредна
година като обособена част от АГРА - Международната селскостопанска
изложба, Пловдив.
Биоселена представи проект „За Балкана и хората”. Проектът се представи и
с продуктите на първите два регистрирани пчелина от Калофер като обекти
за търговия на дребно по Наредба №26 за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини и храни от животински
произход. Пчелините на Цвятко Начев и Гроздан Попов са регистрирани от
ОДБХ - Пловдив като обекти за преработка и разфасоване на биологичен
пчелен мед (удостоверения за вписване 000067/24.02.2014 и
000068/24.02.2014). На изложението бяха представени техните 3 вида
пчелен мед- акациев, билков и манов.

Щандът на проекта

Посетителите проявяваха интерес към дейностите, които развива Биоселена
и възможностите за съвместна дейност. Значителен бе интересът от
земеделските производители към проект „За Балкана и хората”. За
съжаление териториалната обособеност на проекта в рамките на 7-те
общини от Западен и Централен Балкан се оказа пречка за бъдещата
съвместна дейност с много от тях. Всички стопани, които проявиха интерес,
бяха консултирани от експертите на проекта за възможностите за преход
към биологично производство и регистрация по Наредба №26.
При откриването на изложбата, щандът на проект „За Балкана и хората” бе
посетен лично от Министъра на земеделието и храните, проф. Димитър
Греков. Той изказа задоволство от съвместната работа по проекта, в който
партньор е и МЗХ. Според него сътрудничеството ни е успешно и
ползотворно и ще се развива още по-добре през новия период на ОСП 20142020 година.

Различни видове мед на първите двама
регистрирани по Наредба 26 производители бяха
представени на щанда

БиоАгра привлича земеделски производители от
цялата страна

Стр.3

На широка поляна с палатки, паркирали коли и развяващи се знамена на България, Монголия и Европейския съюз,
гърми народна музика, цвърчат кебапчета и кюфтета, лее се червено вино и бира. Своя шатра е направило и БДЗП,
което повече от 10 години работи в района на Понор и Централен Балкан с местните общности и с фермерите, като
ги подпомага да развиват природосъобразно земеделие и животновъдство.Както и да кандидатстват за
финансиране по европейски и други фондове. Основната цел е да се развива местната икономика, туризъм и
опазване на биоразнообразието. От миналата година дружеството, заедно с още 10 български и международни
партньори реализира проектът „За Балкана и хората”, финансиран по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество.Та именно тези фермери, на които дружеството бе подало ръка, бяха изложили за дегустация
невероятно на вкус прясно краве и овче сирене, приготвено от истинско мляко, кашкавал, мармалади от диви
плодове, мед и домашно приготвени баници, за които човек само може да мечтае в големия град. И всеки един от
посетителите на кушията можа да опита вкусотиите и да каже добра дума за хората, които ги бяха приготвили.
Екопродуктите опитаха и монголският посланик у нас, както и двама негови колеги, които представляват страната им
в Египет и Турция.
След „шеметната” кушия, на която местни жители и гости
станахме свидетели, гостувахме във фермата на Стоян и
Лидия Стоянови от Зимевица. Стоян е животновъд и в
червата, както се казва в приказката. Преди демокрацията е
гледал до 40 овце, а след нея избрал животновъдството за
основно препитание. Сега в обора му има 100 овце от
няколко породи. Кошарата пък е пълна с агнета. Обработва
200 декара ниви и коси сено от 300 декара. Само той си
знае как години наред е събирал пари, за да си купи
техника.Старите машини сега стоят като паметници и някой
ден може би ще отидат за старо желязо. Стоян и Лидия ни
посрещат в приземния етаж на къщата им, която след
Колегите казват, че всичко това е много вкусно, но без
броени месеци ще се превърне в мини мандра. С
да си дават сметка за невероятния къртовски труд,
безвъзмездно дарени швейцарски пари Стоян скоро ще
който от сутрин до вечер полагат тези отрудени хора,
попрехвърлили 55. На сбогуване стиснах загрубелите
закупи така необходимата му хладилна вана, за да отговори
от работа ръце в знак на благодарност. Навън снегът
мандрата на евроизискванията и да му позволи да продава
продължаваше да вали, след като цяла зима се кри
директно на пазара произведеното мляко и сирене. Жена
някъде из северните ширини. А този Тодоров ден в
му Лидия ни черпи с домашно овче кисело мляко и сирене,
Зимевица ще ми остане спомен за цял живот!
пастърма и суджук.

„Срещата в Чипровци постави основата за една подобра комуникация с туристическите предприемачи в
региона. Подобни срещи предстоят и в други големи
общински центрове“, казва Георги Стефанов, експерт
„Политики и климатични промени“ във WWF.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ ЧИПРОВЦИ ПРОЯВИХА ИНТЕРЕС
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
На 22 февруари 2014 г. в гр. Чипровци се проведе среща за създаване на схема в областта на екосистемните услуги
(ПЕС схема) със заинтересованите местни представители на туристическия бизнес - фирми, предприемачи, хотели,
къщи за гости и други.
Основната цел на събитието е да постави основите за създаване на работеща ПЕС схема в областта на малкия и
среден туристически бизнес в целия регион. На срещата присъстваха 30 заинтересовани представители на местния
туристическия сектор, които твърдо подкрепиха инициативата на WWF за създаване на схема за екосистемни
услуги в региона.
Директорът на местната инициативна група, подкрепен от представилите на НПО „ЧАР“, категорично подкрепиха
нуждата от намиране на решение и създаване на структура, която да подпомага развитието на туризма и
опазването на основния туристически ресурс в региона - природата.
Представителите на водещите места за настаняване в Чипровци твърдо застанаха зад идеята на WWF за създаване
на регионална структура, свързана с развитието на туристическия бизнес, която да защитава техните интереси и
разбира се да опазва природата и традициите като водещ сегмент за туристическия бизнес в цялата Западна Стара
планина. Гражданите отправиха апел към местните и областни власти, ако не могат да им помогнат, поне да не им
пречат да развиват устойчив туризъм.
Събитието се явява своеобразен завършек на редица по-малки срещи, проведени от WWF през последните месеци
в региона на Западна Стара планина. На него се обсъдиха и други належащи проблеми за местността, като рискът
туризма да отпадне от приоритетите на общината в процеса на изготвяне на новата общинска стратегия за развитие
до 2023 г., както и необходимостта от решаване на изцяло местния проблем, свързан със сгрешената кадастрална
карта на града. След проучванията и инвентаризацията на екосистемите в Западна Стара планина, и отчитането на
възможностите за опазване на горите, водите и земите, туризмът също се открои сред основните възможности за
опазване на природата.

При прилагането на ПЕС схемата за туризъм в Западна
Стара планина по проекта на WWF „Да свържем
опазването на природата с устойчивото развитие на
селските райони“, организацията ще следва успешния
модел, приложен в Природен парк „Русенски Лом“.
Там заинтересованите туристически предприемачи
активно се включват и участват финансово за опазване
на биоразнообразието на територията на парка. Освен
директната полза от съхранението на основния им
ресурс, необходим за развитието на услугите в този
сектор, ПЕС схемата цели да обедини туристическите
предприемачи и да използва всички възможни,
включително финансови инструменти за бъдещо
развитие на природосъобразен туризъм.
Едно от възможните решения, което екипът по
проекта ще се опита да реализира, е възстановяването
на създаденото преди повече от 10 години Регионално
сдружение за развитие на туризма (РСРТ)
„Северозападен Балкан“, което в момента е със
затихващи функции. Неговото съживяване ще даде
възможност на туристическите предприемачи да
използват асоциацията като организация, която
защитава както техните интереси, така и интересите на
природата в техния район. Това ще позволи на WWF и
на проекта да обединят повече заинтересовани
страни, както и да се постигнат по-високи резултати от
предварително набелязаните.
В началото на март 2014 г. предстои да се отправи
официално предложение към кметовете на
регионалните общини за съживяване на РСРТ
„Северозападен Балкан“. Следващата стъпка е, по
време на срещата на общото събрание на РСРТ, да се
промени устава му и то да се отвори за включване на
нови заинтересовани страни, а именно представители
на местния туристически бизнес. WWF ще подкрепи
развитието на организацията, като си поставя за цел
създаване на ПЕС схема за туризъм в региона и още по
активна подкрепа на местните хора за опазването на
природата.

WWF ОРГАНИЗИРА МЕДИЙНО
ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКО ЕКСПЕРТИ
На 24 януари 2014 г. в хотел Форум София, WWF
проведе обучение на експерти от екологичния
сектор за работа с журналисти и медии. Събитието
е част от проекта „Да свържем опазването на
природата с устойчивото развитие на селските
райони“.
Медийното обучение се проведе с помощта на
Фондация „Капитал“. Участваха представители на
WWF, Асоциация на парковете в България,
Българско дружество за защита на птиците,
Посолството на Конфедерация Швейцария в
България, ДПП „Врачански Балкан“ и ДПП
„Българка“.

Участниците бяха запознати с видовете
комуникационни канали и с инструментите за
комуникация с медии. Лекторите от фондация
„Капитал“ представиха определени правила и
своите препоръки за работа с журналисти.
Обучението включи и основните стъпки при
изготвяне на медийна стратегия, както и поглед към
медийния мониторинг като основа при изготвянето
на стратегия. Участниците бяха запознати с идеи за
организиране на семинари, конференция и
обучения.
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Посещение на високо ниво в първите две
ферми, регистрирани по Наредба 26
Две пчеларски ферми в Калофер, подпомогнати от проект „За
Балкана и хората“ бяха посетени на 12 март от делегация на
български и швейцарски институции, представители на SDC и
SECO (финансиращи организации на Българо – швейцарската
програма за сътрудничество), на Посолството на Швейцария
в България, на Националното координационно звено към
Министерския съвет, на Министерството на финансите, на
Агенцията за обществени поръчки, на Министерството на
околната среда и водите и ПУДООС. Членовете на
делегацията дегустираха пчелен мед от двете ферми и
проявиха специален интерес към местата за разфасовка на
меда.
Фермите на Гроздан Попов и Цвятко Начев са първите две
ферми, регистрирани за директни доставки по Наредба 26 на
Министерството на земеделието и храните, благодарение
помощта на проекта.
И двете ферми произвеждат акациев, билков и манов мед.
Имат сетификат за биопроизводство от 2005 г. Гроздан Попов
има 60 кошера и продава от 600 до 1000 кг. мед годишно,
както и пчелен прашец и клей. Цвятко Начев отглежда 170
кошера и произвежда от 2 500 до 3 500 кг. био мед годишно.
Проектът ги подпомага с техническа и експертна помощ.

Д-Р СТОИЛКО АПОСТОЛОВ
НОМИНИРАН ЗА ЛАУРЕАТ
„БИОФАКТОР“ ЗА 2014

За първи път наградата бе връчена на 7 март
2014 г. в Деня на биологичното земеделие,
който се организира традиционно вече
шеста година от ВУАРР – Пловдив по време
на „АГРА“.
Наградата ще бъде ежегодна и ще се връчва
за принос в развитието на биологичното
земеделие в България.

Номинирани за наградата тази година бяха:
Проф. дсн Стойчо Каров - Асоциация за
биологично фермерство „Екофарм“

Красимир Кунчев - управител на Балкан
Биосерт
Албена Симеонова - Българска асоциация
„Биопродукти“
Димо Димов - председател на Сдружение за
биологично пчеларство
Петко Ангелов - сертифициран за
биопроизводство на лимец

На снимката:

г-н Улрих Шурцингер, Швейц. агенция за развитие и
сътрудничество (SDC), ръководител отдел „Нови страни-членки
на ЕС“
г-жа Бригите Брухин, Секретариат на Програмата
икономически дейности (SECO), програмен ръководител

Цвятко Начев – пчелар от Калофер

Отличието заслужено получи проф. Каров –
поздравления!

ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ В
РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
В подкрепа усилията на студентите в България, които работят по теми,
свързани с биоразнообразието, БФБ организира конкурс за
финансиране на студентски дипломни работи. Бяха поканени да
кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни
заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса
(опазване и управление на консервационно значими видове, пр
иоритетни природни местообитания; разработване на механизми за
устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм,
устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и животновъдство;
развитие на природозащитното образование и други).

На заседанието участва и швейцарският експерт
Бертран Сансонанс от Про Натура, чиято мисия
включва работа с Българска фондация
Биоразнообразие в София и посещение на района на
Врачански Балкан с WWF.
Регулярните месечни срещи на екипа на проекта се
провеждат всеки последен четвъртък от месеца.

Бяха получени 6 предложения за дипломни работи от 6 студента от
Софийски университет, Лесотехнически университет, Нов български
университет, ВХТИ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр. Бургас, Варненски
Свободен Университет "Черноризец Храбър".
След внимателен анализ Комисията по оценка към БФБ взе решение
да подкрепи следните проекти:
1. Ния Тошкова, Биологически факултет, Софийски университет Разпространение на Geomyces destructans в пещери, значими зимни
убежища за прилепи в България и оценка на риска от Синдром на
белия нос
2. Десислава Димова Стефанова, Биологически факултет, Софийски
университет - Реинтродукция на ловни соколи (Falco cherrug) разселване на млади птици отгледани в размножителен център

В началото на април предстои мисия на
швейцарския експерт от SVS – BirdLife Швейцария –
Пиер Галан.

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА

за

г-н Герасим Герасимов – програмен директор, Швейцарско
посолство

На 26 март 2014 г. в село Краево край Ботевград се
проведе заседание на Управителния съвет на
проекта „За Балкана и хората“, домакинствано от
Асоциацията на парковете в България.

В памет на проф. Георги Сенгалевич –
основател на Деня на биологичното
земеделие, Академичният съвет на Висше
училище по агробизнес и развитие на
регионите (ВУАРР) учреди отличие в
областта на биологичното земеделие и
храните.

д-р Стоилко Апостолов – управител на ФБЗ
Биоселена

Г-жа Галина Симеонова – изпълнителен директор на ПУДООС

УС на проекта в Ботевград

Стр.7

3. Нели Николова Николова, Лесотехнически университет Ландшафтно-екологично планиране на зона за отдих „Атанасовско
езеро" (финансирана от проект „Солта на живота“, LIFE+ на БФБ).

СОФИЯ 1000, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 48, ЕТ.4, СТ.410
WWW.BIOSELENA.COM
ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
РАДОСТИНА ЦЕНОВА - ОТГ. КОМУНИКАЦИИ
radostina.tzenova@biodiversity.bg

