
 
 

 

ВЕЧЕ ШЕСТ МЕСЕЦА 
ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР 

„ХРАНА ОТ БАЛКАНА“   
 

Всяка събота от 9:00 до 14:00 часа  

фермерски пазар  „Храна от Балкана“, 

който се случва в столичния квартал 

„Борово“ на едноименния  общински 

пазар на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. 

„Ген. Стефан Тошев“, на последна 

спирка на тролей № 9.  

 

 

 

 

 

За Балкана и хората 

Брой 12 
 
Ноември 2015 

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 

 

стр.2 

В този брой: 

Стр.1 и 2 Накратко за дейностите в броя  

Стр.3 и 4  Годишни награди за биоразнообразие‘2015   
Стр. 4 Фермерски храни на приема за националния празник на 
Швейцария      
Стр.5  WWF разкрива съкровищата на Западна Стара планина за 
журналистите 
Стр. 6 Открихме Детска природна академия Узана 
Стр. 7 и 8 Помощ за фермерите  
SwiSSSoiree в София 

Участие в дискусионен форум "Бъдещето на фермерските 
пазари" 
Стр.9 Обяд с фермерски храни от Балкана в МЗХ - 2 
Предстои специална дегустация в София 
Стр. 11 Предстоящи дейности 
Стр. 12 Увеличава се обхвата на проекта,  лекции, среща  на УС 
 
 
 
 

 

  

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО‘ 2015  

Много вълнуваща церемония за връчването на 

годишните награди за опазване на биоразнообразието‘ 

2015 организира БФБ тази година. 

Избирайки ново и различно място в лицето на 

Литературния клуб „Перото“ в Националния дворец на 

културата, както и перфектни музиканти за  

артистичната част – Иван Лечев и Стефан Вълдобрев. 

   Подробности на стр. 3 и 4     

 

  

 

 

 

  

ОТКРИХМЕ ДЕТСКА ПРИРОДНА 
АКАДЕМИЯ „УЗАНА“ 

 

През юли 2015 г. по време на Еко феста „Зелените идеи в 
действие“ на Узана бе открита Детската природна 
академия на БФБ и Община Габрово. 
На нестандартната церемония по откриването 
присъстваха Министърът на околната среда и водите, 
Кметът на Община Габрово и други официални гости. .  
 

 
 
 

Подробности на стр. 6 

 

ПОМОЩ ЗА ФЕРМЕРИТЕ В РАЙОНА НА 

ПРОЕКТА, ОСИГУРЕНА ОТ ПАРТНЬОРИТЕ В 

„ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“  

 Обучение на БДЗП за производство на млечни 

продукти във фермата  (Подробности на стр. 7) 

 Обучение по маркетинг, организирано от Биоселена 

Подробности на стр.10 

 Участие на екипа на Биоселена в различни изложения: 

o Феста на фермерските пазари  
o Фестивала на сливата в Троян  
o Изложението "За Земята и хората" в Шумен 
o Фермерски пазар във Варна 
o ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ Узана 
o Събора в Рожен 
o Празника на розата в Карлово 
o Националния фестивал на ореха в с. Голямо 

Дряново, Община Казанлък. 
Подробности на стр. 7 

 Фермерски пазар Храна от Балкана 

 Хладилни витрини за директни продажби 

 

 

WWF разкрива съкровищата на Западна Стара 

планина за журналисти с помощта на швейцарския 

експерт Бертран Сансоненс 

Екип „Зелена икономика” на WWF България, съвместно с 

Икономедиа, БДЗП и АПБ, проведе журналистическо 

посещение в района на Западна Стара планина като част от 

проект  „За Балкана и хората“. 

Подробности на стр. 5 

  

 

 

 

  

Не пропускайте и КОЛЕДНИЯ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР на 
20 декември 2015 г. от 11 до 19 часа на улица 

„Оборище“, в частта й между храм-паметника 
„Ал. Невски“ и бул. „Васил Левски“. Организатори 
са Столична община, Биоселена, БДЗП, Пазари Юг 

и Хранкооп София. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ‘ 

2015 И ПОБЕДИТЕЛИТЕ СА …. 

На 25 ноември в уютната обстановка на Литературен клуб „Перото“, 
НДК бяха връчени Годишните награди за биоразнообразие за 2015. 
Официалната церемония събра стотици любители на природата, 
представители на бизнеса, медии и на природозащитни организации, 
които с нетърпение очакваха да разберат кой ще спечели наградите на 
журито в петте категории. Наградите бяха раздадени от Боян Петров – 
патрон на събитието и председател на журито, Радослав Парушев – 
един от най-известните съвременни български автори и член на журито 
и Любомир Василев от Фондация "Капитал".  
Отново имаше и награди на публиката, определени с гласуване във 
Фейсбук. Новото през 2015-та беше, че журито определи и няколко 
специални награди, носителите на които получиха ваучери за 
фермерския пазар „Храна от Балкана“, който се случва всяка събота в 
кв. Борово в София. 
Журито на наградите - Боян Петров, Ива Дойчинова, Валери Йорданов, 
Радослав Парушев и Красимира Величкова, както и хиляди наши 
привърженици и съмишленици избраха следните победители:  
 

1. Най-успешна кампания, свързана с опазване на 
биоразнообразието - награда на журито -  Кампанията за 
преработване на проектите за ПУ на Пирин, Рила и Витоша, 
организирана от „Прозрачни планини“, проект „Зелени Закони“ 
и Коалиция "За да остане природа в България". Специална 
награда на кампанията „Картофи – от Кръстава за Кръстава”, 
организирана от Сдружение "Байкария". Наградата на 
публиката спечели безапелационно проект „Живот за 
Кресненския пролом“.   
 

2. Най-добър журналистически материал/медия, свързан със 
запазване на българската дива природа - награда на журито: 
сайтът Бивол, симпатиите на публиката спечели Списание 8  
 

3. Активист за природата - награда на журито: Георги Стоянов, 
специална награда на журито - „140 идеи“, награда на 
публиката с над 300 гласа - Мирослав Нанков.  
 

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа – 
журито обяви за победител Радан Кънев, а публиката избра за 
свой фаворит с 1245 гласа Марта Георгиева.  
 

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси – EVN 
Електроразпределение България ЕАД. Любовта и подкрепата на 
публиката и специалната награда на журито отидоха при хижа 
Амбарица и нейната собственичка Ема Гатева.  
 

6. Награда за цялостен принос – последната категория, останала 
извън надпреварата, беше нашия начин да почетем любимата 
ни Латинка Топалова-Жежиха или както обичахме да я 
наричаме „Лати“.  

 

 

И така с малко тъга, но и с много голяма надежда, че при 

толкова значими хора, събития и кампании, които ежедневно 

се грижат за спасяването на природата, ще успеем да я 

защитим, приключи нашата пъстра церемония.  

Всички победители получиха специални „медали“ с хлопки, 

както и финансова награда от 500 лв. (с изключение на 

категорията за политик). Номинираните получиха грамоти 

като признание за техния принос, а постиженията им бяха 

представени в специална презентация. По време на празника, 

гостите се насладиха на вкусна храна от Балкана – сирена, 

кашкавали, разядки с билки, кисело мляко, мед и сладка с горски 

плодове, осигурени от нашите партньори по проекта - 

Биоселена и БДЗП. 

  
За настроението на всички присъстващи се погрижиха с 

хитовите си парчета невероятните музиканти - Стефан 

Вълдобрев и Иван Лечев.  

 
Организатор на Годишните награди за биоразнообразие е 

Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „За 

Балкана и хората“.  

Медийни партньори на Годишните награди са: Блулинк, 

Евромегдан, Зелен Дневник, Зелена светлина-БНТ,  

http://ureport.bg/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

стр.3 

Български фермерски храни на приема 

за националния празник на Швейцария 

Овче и биволско сирене и кисело мляко от 
редки български породи, краве кисело 
мляко, сирене, кашкавал и синьо сирене, 
сладка от горски плодове и пресен 
биологичен мед…  

 

Тези вкусни фермерски продукти от Балкана 
изненадаха гостите на традиционния прием 
за Националния празник на Конфедерация 
Швейцария – 1 август. Храните са 
производство на осем производители от 
зони Натура 2000 в Централна и Западна 
Стара планина. 

„За нас е удоволствие и чест да 
представим тези продукти на нашият 
прием. Те показват връзката между 
опазената природа и устойчивия поминък 
на местното население и са чудесен 
пример за нашето партньорство и 
сътрудничество“, каза посланикът на 
Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. 

Традиционното представяне на фермерски 

храни на приема се осигурява с подкрепата 

на проект „За Балкана и хората. 

 

Стр.4 

http://bbf.biodiversity.bg/bg/Kampaniyata-za-prerabotvane-na-proektite-za-PU-na-Pirin-Rila-i-Vitosha-organizirana-ot-proekt-Prozrachni-planini-proekt-Zeleni-Zakoni-i-Koalitsiya-Za-da-ostane-priroda-v-Bylgariya-.p1486-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Kampaniyata-za-prerabotvane-na-proektite-za-PU-na-Pirin-Rila-i-Vitosha-organizirana-ot-proekt-Prozrachni-planini-proekt-Zeleni-Zakoni-i-Koalitsiya-Za-da-ostane-priroda-v-Bylgariya-.p1486-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Kampaniyata-za-prerabotvane-na-proektite-za-PU-na-Pirin-Rila-i-Vitosha-organizirana-ot-proekt-Prozrachni-planini-proekt-Zeleni-Zakoni-i-Koalitsiya-Za-da-ostane-priroda-v-Bylgariya-.p1486-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Kampaniyata-za-prerabotvane-na-proektite-za-PU-na-Pirin-Rila-i-Vitosha-organizirana-ot-proekt-Prozrachni-planini-proekt-Zeleni-Zakoni-i-Koalitsiya-Za-da-ostane-priroda-v-Bylgariya-.p1486-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Aktsiya-Kartofi-ot-Krystava-za-Krystava-organizirana-ot-Sdruzhenie-Baykariya-.p1495-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Aktsiya-Kartofi-ot-Krystava-za-Krystava-organizirana-ot-Sdruzhenie-Baykariya-.p1495-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Proekt-Zhivot-za-Kresnenskiya-prolom-za-volierata-za-beloglavi-leshoyadi-organizirana-ot-Emiliyan-Stoynov-i-ekipa-mu.p1503-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Proekt-Zhivot-za-Kresnenskiya-prolom-za-volierata-za-beloglavi-leshoyadi-organizirana-ot-Emiliyan-Stoynov-i-ekipa-mu.p1503-y
http://bbf.biodiversity.bg/bg/Georgi-Stoyanov.p1531-y
http://ureport.bg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF разкрива съкровищата на Западна Стара 

планина за журналисти с помощта на 

швейцарския експерт Бертран Сансоненс 

 

Екип „Зелена икономика” на WWF България, съвместно с Икономедиа, 

Българско дружество за защита на птиците и Асоциация на парковете 

в България проведе журналистическо посещение в района на Западна 

Стара планина като част от проект „За Балкана и хората“ и по проект 

„CAP for CAP” („Популяризиране на общата селскостопанска политика 

на ЕС”), съфинансиран от Европейската комисия. 

Целта на пътуването бе да запознае медиите, а чрез тях и широката 

публика с пилотни и демонстрационни дейности за подпомагане на 

производството на местните продукти и храни, развитието на бизнеси, 

опазващи околната среда и нови финансови механизми, генериращи 

приходи за природата и хората в района на Западна Стара планина.  

Специален гост на събитието беше швейцарският експерт Бертран 

Сансоненс, който изнесе подробна презентация относно целите на 

българо-швейцарското сътрудничество и на проекта с фокус върху 

устойчивото развитие и начините, по които могат да бъдат използвани 

характеристиките на районите с висока природна стойност без тя да 

бъде нарушена. 

 

                                                                                                                                                             

ОТКРИХМЕ ДЕТСКА ПРИРОДНА АКАДЕМИЯ 
УЗАНА 

 
Точно в средата на лятото и дългата почивка от училището, 
открихме нашата Детска природна академия - едно различно 
място, в което тайните на познанието ще се получават не чрез 
учене, а чрез игри и забавления. На това магично място в сърцето 
на България, където винаги е ваканция, децата ще имат 
възможност да се потопят в света на старата гора или да станат част 
от историята на най-голямата планинска поляна в България.  
Детска природна академия „Узана“ е създадена от Българска 
фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Община 
Габрово и работи в рамките на Посетителски информационен 
център в местността Узана край Габрово – място със съхранена 
природа в географския център на България, заобиколена от едни от 
най-значимите български защитени територии – Национален парк 
„Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“.  
 
Този нов образователен и познавателен продукт дава възможност 
на деца от всички възрасти да се срещнат с природата по 
завладяващ и увлекателен начин. Разработени са програми за 
занимания, игри и учене, които се водят от квалифицирани 
аниматори в специално обзаведените зали в Информационния 
център и по Горска пътека с интерактивни и образователни модули.  
Детската природна академия „обучава“ чрез асоциация, 
преживяване и игри.  
 
Община Габрово се довери на БФБ, за да се превърне 
Посетителският център на Узана в едно място пълно с живот, което 
да служи на малки и големи и да „учи“ за природата на този 
забележителен район, да предлага възможности за забавление и 
посещение из околностите, които крият толкова много известни и 
неизвестни богатства, да привлича хора от цялата страна и да служи 
като модел.  
Детска природна академия „Узана“ е създадена в рамките на 
проект „За Балкана и хората“. Тя е добър начин да се демонстрира 
връзката между разумното и устойчиво ползване на природата и 
нейното опазване, както и как това води до повишаване на 
приходите за местните хора (хотелиери, ресторантьори, тур 
оператори, аниматори и др.).  
 
Надяваме се, че с посещението на всеки един малък и голям човек 
в Академията ще се увеличават хората, които ги е грижа за 
природата и които искат тя да бъде запазена. 
 
Детската природна академия бе открита през юли 2015 г. по време 
на Еко феста „Зелените идеи в действие“. 
 
На нестандартната церемония по откриването присъстваха 
Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева, 
Кметът на Община Габрово – Таня Христова, Областния управител 
на Габрово и други официални гости.   
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 Стр.4 

Като част от пътуването журналистите посетиха ферма за преработка на овче мляко на регистрирания по Наредба 26 на МЗХ 

производител Александър Александров, подкрепена по проекта в село Балювица. Пред журналистите той разкри колко е 

важна регистрацията и какви са опасностите при консумация на продукти от нерегистрирани производители. От проекта той 

получава не само финансовата помощ, за да развива дейността си, но и експертни съвети за това къде и как да продава.   

И друг обект, подкрепен по проект „За Балкана и хората” бе посетен -   микропредприятие за преработка на горски плодове в 

сладка „Синевка” ООД в село Превала, регистрирано по Закона за храните. Собственичката Мая Ангелова остава безработна 

след закриване на работното ѝ място преди няколко години и решава да осъществи отдавнашната си мечта, а именно да 

произвежда сладка от горските плодове в района. „Беритбата облагородява сортовете. Също така осигурява прехраната на 

много хора през летния сезон. Когато берем, се стараем да не нанасяме щета на природата като берем плодовете един по 

един, фино. Стараем се да сме в унисон с природата“, твърди Мая, която прилага методика за устойчиво събиране на горски 

плодове. Тя оценява ползите от биоразнообразието и се стреми с бизнеса си да спомогне опазването му. Посещението на 

„Синевка” се превърна в една от основните атракции на пътуването с дегустацията на местни фермерски продукти и 

произведени в предприятието сладка. 

 
Предприятието на потомствения пчелар Теодор Пушкаров в село Меляне за 

преработка на пчелен мед е увеличило продукцията си многократно за последните 

години. През 2015 г. младият фермер очаква да достигне до 5 тона произведен от 

него и семейството му мед. Осигуреното финансиране по проекта „За Балкана и 

хората” дава на Теодор възможност да разшири дейността си. Проектът му помага и 

с експертиза, въпреки че вече самият той е експерт в производството на мед, 

осигурил и теоретична почва на практическите си познания с висше образование в 

сферата. 

 

 



 

                                                            

                                       

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩ ЗА ФЕРМЕРИТЕ  

 
 

Участие в дискусионен форум 
"Бъдещето на фермерските 

пазари" 

На 10 ноември в. "Български фермер" организира 
дискусионен форум за фермерските пазари в 
София, в който участва и координатора на проект 
„За Балкана и хората“, който изнесе интересна 
презентация с примери от пазари в центровете на 
градове в Швейцария и други страни, които имат 
дългогодишна история. Той даде и конкретно 
предложение: през няколко от съботите през 
декември на централна улица в София да бъде 
организиран коледен пазар.Апостолов посочи и 
принципите, на които такъв пазар може да започне 
в София и големите български градове: 

- трябва да се предлагат храни на 
производители, регистрирани по Наредба 
26, Наредба 4 или Закона за храните. 

- това трябва да са автентични храни, 
произведени с минимално увреждане на 
съставките; 

- да са храни без имитиращи съставки, без 
заместители, оцветители и др. 

- или да са биологични храни. 

За организирането на такъв фермерски пазар от нов 
тип е важно също не търговци, а производителите 
сами да предлагат продукцията си, да няма 
ограничения за вида продукти, което би 
стимулирало конкуренция, както и да бъдат 
съблюдавани определени правила и да има 
контрол. 
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ВКУСНИ ПРОДУКТИ ОТ БАЛКАНА 
НА ЗЕЛЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ 

Феста на фермерските пазари на 18 октомври в 
парка „Заимов“ в София 

Български фестивал на сливата (19 - 22 

септември 2015) в Троян 

Изложение "За Земята и хората" в Шумен на 16 

октомври 

Празник на розата в Карлово 

Фермерски пазар във Варна и др. 
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ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ФЕРМЕРИ 

 

  
 
От 9 до 11 септември 2015 г. БДЗП проведе практическо 
обучение по правене на сирене, кисело мляко и кашкавал. 
Обучението се проведе във семейна ферма Александрови 
в  с. Балювица, района на Западен Балкан, които вече са 
регистрирани по Наредба 26.  
Участваха 10 фермери, които са в процес на регистрация по 
Наредба 26 и сравнително начинаещи в производството на 
млечни продукти за клиенти. Обучители бяха Мина 
Вараджиева - технолог и Александър Александров - 
фермер - производител. 
 

 

SwiSSSoiree в София 

Фермерски продукти от Западна и Централна Стара планина бяха 
приятната изненада за десетките гости на SwiSSSoiree, първо по рода 
си швейцарско събитие в София, което се състоя на 10 септември. 
Вечерта на Швейцария бе организирана от Посолството на 
Конфедерация Швейцария в България и Българо-швейцарската 
търговска камара. 

Дегустацията бе организирана от „Биоселена“ в рамките на проекта. 
Още с пристигането на гостите – министри, депутати, посланици, 
бизнесмени и др. опитаха синьото сирене от ферма „Чемерник“ в с. 
Бов, Свогенско, гарнирано изкусно със вишна от вишневото сладко на 
„Синевка“ в Превала, Монтанско. На щанда на „Биоселена“ гостите 
можеха да опитат три вида биологичен мед от пчелините на Начеви и 
Попови в Калофер, биволско кисело мляко и сирене на ферма „Под 
Балкана“ в с. Васил Левски, Карловско, сладка на „Синевка“ и др. 

Традиции и съвременност се преплетоха в неповторима мозайка на 
SwiSSSoiree. „Чрез оригинална музика и типични швейцарски ястия и 
вина в непринудена атмосфера искаме да покажем познатата и 
непознатата Швейцария“, казва Посланикът на Швейцария в България 
Денис Кнобел. „Надяваме се “Enjoy our SwiSSSoiree” да има още много 
издания и да се превърне в традиция”. 

Вечерта на Швейцария представи и типичните кулинарни специалитети 
на страната: рьощи, алпийски макарони, граубунденска ечемичена 
супа, тарт със грюер. Акцент безспорно бе сиренето раклет, запечено 
на едноименен уред, една от кулинарните гордости на алпийската 
страна. Швейцарските специалитети имаха чудесни български 
допълнени: сирене, кисело мляко, сладка и мед - чисти фермерски 
продукти от Балкана. 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която бе 
представена със специален щанд на Вечерта на Швейцария, подкрепя 
63 проекти на обща стойност на 76 млн. швейцарски франка в 
различни сфери: опазването на природата, съдебната реформа, 
дуалното образование, гражданското общество, социалното 
включване. 

 
 

ПОМОЩ ЗА ФЕРМЕРИТЕ  

 
 

http://festivalnaslivata.com/
https://www.eda.admin.ch/sofia
https://www.eda.admin.ch/sofia
http://www.bscc.bg/bg/index
http://www.bscc.bg/bg/index


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

„Биоселена“ на ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ 

Как се кваси мляко и сири сирене по традиционна българска рецепта бе акцентът на участието на „Биоселена“ на 
ЕкоФеста „Зелените идеи в действие“, който се състоя в старопланинската местност Узана, край Габрово. Десетки 
гости на фестивала наблюдаваха демонстрациите за правене на сирене и киселя мляко и после можеха да опитат и 
сами да се уверят в автентичния му вкус. Тези, които не бяха на Узана, могат да видят как се правят сирене и мляко в 
Демонстрационния център за преработка на мляко и директни продажби на млечни продукти от редки български 
породи в семейната ферма „Под Балкана“ в с. Васил Левски. 

На щанда на фондацията бяха представени фермерски продукти от Западна и Централна Стара планина: краве кисело 
мляко от „От фермата“ в с. Нефела, Врачанско; биволско и овче сирене, както биволско кисело мляко от ферма „Под 
Балкана“; сирене от ферма „Угърчин“, Ловешко; биологичен акациев, билков и манов мед, както и пчелен прашец и 
клей от биопчелините на семействата Попови и Начеви от Калофер. 

Гости на щанда бяха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Габрово Таня Христова и 
областният управител на Габрово Николай Сираков, които също опитаха от фермерските продукти. ЕкоФестът 
„Зелените идеи в действие“, продължител на „УзанаПолянаФест“ бе организиран за пети пореден път в местността 
Узана. „Този форум събира най-миролюбивата, но и най-многобройна армия от хора, които се грижат за природата. 
Радвам се, че все повече българи осъзнават, че за опазването на околната среда трябва не само да се говори, а да 
подчиним живота си на разумната мисъл за следващите поколения“, каза в словото при откриването министър 
Василева. В програмата на ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ участваха над 130 изложители, а категориите бяха 
ЕкоПазар, ЕкоАкадемия, ТехноЦентър, АртАтелиета, Детски и Презентационен център. 
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Обяд с фермерски храни от 

Балкана в МЗХ - 2 

На специално кулинарно събитие в Министерството на 
земеделието и храните на 6 юли 2015 фермери от 
защитени зони в Западен и Централен Балкан 
представиха храни, произведени от малки местни 
ферми и бизнеси, подпомогнати по проекта: сирене, 
мляко, айрян, мед, сладка и др. Заедно с Ути Бъчваров 
фермерите подготвиха обед с продукти от Балкана за 
близо 300 служители на Министерството и на агенциите 
към него. 

 

На Събора в Рожен  

Опашка за фермерски храни от Балкана на щанда на 
"Биоселена" през трите дни на Роженския събор (17 - 19 
юли 2015). Който не вкуси, той не ги хареса и не си купи. 
Сред гостите на щанда беше и президентът Росен 
Плевнелиев, който изказа подкрепата си за българските 
фермерски продукти. Роженският събор бе посетен от 
около 350 хиляди души, според сдружението-
организатор на събитието. Съборът се завърна след 
деветгодишно прекъсване, което допринесе за 
нетърпението на десетки хиляди хора от цялата страна 
да го посетят. В рамките на събора на четири сцени над 
8000 изпълнители и 400 каба гайди забавляваха 
хилядното множество. 
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Обучение по маркетинг за фермерите            

Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ организира 
двудневно обучение по маркетинг за фермерите от Западна и 
Централна Стара планина, с които работи по проект „За Балкана и 
хората“. Фермерите-участници в обучението са регистрирани по 
Наредба 26 на МЗХ за преработка във фермата и директни продажби и 
предлагат продуктите си – мед, сирене, кисело мляко и др. на 
фермерския пазар в софийския квартал „Борово“, на национални и 
местни изложения и фестивали. От проекта бе идентифицирана 
нуждата от подобряване на уменията на фермерите за продажби и 
знанията им по маркетинг и за тази цел бе организирано това 
обучение. Основните обучители бяха от CourseLAB, агенция за 
обучения по маркетинг, продажби и бизнес комуникация в директен и 
онлайн формат. Основните теми, които бяха засегнати в рамките на 
обучението, бяха свързани с поведението зад щанда, контакта и 
комуникацията с клиентите, ценообразуването, уменията за повече и 
по-ефективни продажби. 

 
 
 
 

 

 

 

Студентските лекции излизат от обхвата на 
София – вече и в Бургас, Шумен, Пловдив 

Ежеседмичните лекции, които се провеждат в Биологическия 
факултет на Софийския университет ще търсят своя път и към 
студенти от други университети в страната. До този момент 
лекции за се провели в Бургаския университет „Проф.д-р Асен 
Златаров“, Шуменския университет, Пловдивския университет 
„П.Хилендарски“ и Аграрния университет. 

 

Какво бъдеще за селските региони в условията на 

климатични промени? 

Успешни примери за малък местен устойчив фермерски бизнес в 
Западна и Централна Стара планина бяха представени от  
координатора на проекта Стоилко Апостолов на конференция 
във Френския институт в София на тема „Какво бъдеще за 
селските региони в условията на климатични промени? Туризмът 
и валоризирането на местните продукти като решения за 
устойчиво развитие“. Тя бе открита от посланика на Франция 
Ксавие Лапер дьо Кабан на 23 ноември 2015 г.. 

Примерите са от райони от Натура 2000 и природни паркове и 
показват, че и в България местната общност може да печели от 
опазената природа по устойчив начин. В начинанията си да 
направят вкусни продукти от Балкана фермери и дребни 
производители са подкрепени от проекта „За Балкана и хората“. 
Фермерите вече продават на фермерски пазари, трупат опит и 
градят добър имидж на фермерските храни. Предстои и 
местният бизнес (хотели, ресторанти, къщи за гости) да оцени 
тези храни и да ги предлага. Това е пътят за изграждане на 
регионална идентичност на туристическия продукт. 

Френският опит за опазването на природата и подпомагането на 
местните общности бе представен от Андре Руш, президент на 
Регионалния природен парк „Пирене Ариежоаз”, един от най-
новите паркове във Франция и Жюлиен Вио, отговорник проекти 
„Марка Парк”и местни продукти. Опит и добри примери 
споделиха представители на български неправителствени 
организации, туристическия бизнес, местни общности. 

 

http://bioselena.com/view/217/
http://bioselena.com/projects/view/35/
http://bioselena.com/projects/view/35/
http://courselab.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ БИОСЕЛЕНА 
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      
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СПЕЦИАЛНА ДЕГУСТАЦИЯ НА ФЕРМЕРСКИ 

ПРОДУКТИ ПРЕДСТОИ В СОФИЯ 

Дегустация на фермерски продукти и как те подпомагат 

природата ще се осъществи като част от инициативите „Храна от 

Балкана“ и „Скритите услуги на природата“ и в партньорство с 

проект „CAP for CAP” („Популяризиране на общата 

селскостопанска политика (ОСП) на ЕС”), съфинансиран от 

Европейската комисия. 

Целта на събитието е да демонстрира как качествените местни 

продукти могат да осигурят продоволствена сигурност и честен 

поминък за дребния производител чрез устойчиво земеделие. 

„Храна от Балкана“ и „Скритите услуги на природата“ ще бъдат 

разкрити пред широката публика и гостите ще имат 

възможността да се запознаят с пилотните дейности, които БДЗП 

и WWF  осъществяват в рамките на проект „За Балкана и хората“, 

както и да разберат по какъв начин новата ПРСР 2014-2020 

подпомага развитието на страната ни в посока зелена 

икономика. Събитието ще се проведе в ресторант „Преди 10“ на 

16.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Редовна среща на УС на проекта 
през октомври организира WWF  

 

На 06.10.2015 год. в заседателната зала на 

хотел „Ренесанс”, гр. София  се проведе 

тринадесетото заседание на Управителния 

съвет на Проект „Да свържем опазването на 

природата с устойчивото развитие на селските 

райони”. 

 

В заседанието взеха участие представители на 

всички български организации, партньори по 

проекта, от страна на швейцарските 

партньори – Бертран Сансонанс и  на  ШМО – 

Йордан Димитров. Присъства и Герасим 

Герасимов - представител на Швейцарското 

посолство. Водещ на заседанието бе Юлия 

Григорова – координатор на WWF. 

 

В началото на януари 2016 ще бъде 

следващото заседание на Управителния съвет 

на проекта, което ще се проведе отново в 

София. 

Увеличава се обхвата на проекта –  

вече 24 общини от Западна и Централна 

Стара планина са част от „За Балкана и 

хората“ 

Фермери от всички 24 общини в Западна и 
Централна Стара планина, които имат територии в 
зоните по НАТУРА 2000, могат да получат подкрепа 
за производството на чисти храни и продажбата им 
директно на потребителите по линия на проект „За 
Балкана и хората“.  

С включването в проекта на новите общини 
фермерите там ще имат възможност да получат 
експертна помощ от проекта, да започнат 
производството на фермерски продукти: мед, 
сирене, мляко и др. и да се регистрират в 
Областната дирекция по безопасност на храните по 
Наредба 26. За първите шест кандидати ще има и 
малка финансова помощ от проекта. 24-те общини, 
които са вече в района на проекта, са: Мъглиж, 
Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, 
Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, 
Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, 
Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, 
Враца, Своге, Годеч, Костинброд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

В ход е и организацията на голямата конференция на 

тема „Зелена икономика“, насрочена за 25-26 

февруари 2016г. Към момента президентът на 

Република България Росен Плевнелиев потвърди 

участието си във форума. 

Сред целите на форума са: Набелязване на 

възможности, добри практики и изготвяне на 

препоръки за приноса на зелената икономика за 

регионално развитие и опазване на околната среда; 

преглед на възможностите и изготвяне на препоръки 

за използване на фондовете на Европейския съюз за 

зелено развитие на регионите в България; споделяне 

на опит с водещи икономики и международни 

организации за развитие на зелена икономика; 

споделяне на опит с мрежата на WWF за плащания за 

екосистемни услуги: иновативен финансов механизъм 

за преход към зелена икономика и развитие на 

регионите; създаване на нови партньорства, 

заинтересовани от съвместна работа, свързана с 

развитие на зелената икономика. 

                 

 

През декември ще бъде обявена нова сесия за 
финансиране на студентски дипломни работи, които 
се осъществяват или разглеждат теми, свързани с 
района на проекта. Очаквайте подробности на сайта 
на проекта: 

http://forthenature.org/swissprogramme/ 

 

Очаквайте през януари премиерата на кратките 
филми за проекта, заснети това лято: 
 

- Опазване на местните породи  
- Подкрепа за фермери и пчелари  
- Природа и бизнес  
- Да отгледаш природозащитник  

 
 

 

 

 

Българска фондация Биоразнообразие обявява 2016 за година на Балкана и специално на 

неговата Централна и Западна част, на малките стъпки, които се случват там, 

благодарение подкрепата на проект „За Балкана и хората“,така че опазването на 

природата да върви ръка за ръка с устойчивото развитие и добруването на хората, 

живеещи от и с планината и моделът да е печеливш и за двете страни. 

 

http://www.bioselena.com/
mailto:radostina.tzenova@biodiversity.bg
http://forthenature.org/swissprogramme/

