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Резюме
Въведение
Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ се изпълнява в България от 2012 до 2017 г. Той е финансиран чрез швейцарския принос към разширяването на ЕС от тематичния
фонд за укрепване на гражданското общество. За изпълнението на проекта беше сформиран консорциум от български и швейцарски неправителствени организации, работещи активно за опазване на природата и устойчивото
развитие на селските райони. Повечето от тези организации са работили заедно и преди започването на проекта.
Целта на проекта е да допринесе за устойчивото ползване и дългосрочното опазване на селските територии с
висока природна стойност, като разширява възможностите за местното население за препитание посредством
устойчиви бизнес модели. Проектът съдържа и компонент за информиране и повишаване на разбирането сред
широката общественост за ролята на природата и опазването на ресурсите за страната в дългосрочна перспектива. Наблюдавайки минималното изисквано от закона участие на обществените органи от сектора за опазване на
околната среда в контекста на икономическия преход, проектът се съсредоточи върху сътрудничеството с организации от гражданското общество, които вече работеха на терен. Целта беше да се заздрави ролята им като дейци
за развитие и участие, както и да се повиши влиянието им при изготвянето на политики.
Задача и методи на прегледа
Настоящият преглед има за цел да оцени достиженията на проекта спрямо първоначално поставените цели и доколко е успешен новият подход за съчетаване на опазването на природата с икономически дейности. Тъй като
прегледът се извършва преди края на проекта, той търси отговорите на въпроси като адекватност, ефективност,
ефикасност и устойчивост. Оценка на въздействието може да се проведе единствено на по-късен етап и тя не е
сред целите на прегледа.
Този преглед се проведе чрез съчетание от методи като преглед на документи, работни срещи, полуструктурирани
разговори и обсъждания в групи. За способстване на обсъжданията между бенефициерите бяха използвани елементи като подхода на най-значимата промяна, както и метода на Силните страни-Слабите страни-ВъзможноститеЗаплахите. Накрая екипът за прегледа интервюира почти 100 души, които включват изпълнителите на проекта,
представители на донорски организации, бенефициери на проекта, както и национални и местни заинтересовани
страни. Освен това екипът събра допълнителна информация чрез анализ на литературни източници, източници от
Интернет, както и вътрешна проектна документация.
Резултати
В областта на опазване на природата/околната среда, проектът допринесе за разработването на законодателство
за схемите за плащане за екосистемни услуги - нов механизъм за засилване на опазването на природните ресурси.
Дейностите на проекта имаха важно значение за управлението на природните ресурси в териториите с висока
природна стойност. Например, администрациите на природните и националните паркове извлякоха полза от целенасоченото обучение, което им позволи да разработват по-добри планове за управление и да намалят конфликтите при разпределянето на пасищата. Проектът допринесе и за устойчивото управление на териториите с висока
природна стойност. Но все още има място за засилен мониторинг и подобряване на мерките чрез осигуряване на
щадящо природата управление.
Проектът оказа подкрепа на местни фирми и общности за разработване на делови дейности в унисон с опазването
на природните ресурси. Повечето от подкрепените фирми, включително тези, които преработват на място и извършват преки продажби, са твърде нови за оценка на постигнатите от тях социално икономически резултати. Но
предприятията, работещи повече от една или две години демонстрират много добри тенденции и предприемачите
са силно оптимистични предвид нарастващото търсене на техните продукти и услуги. Изразена е и силна благодарност за целенасочената подкрепа за партньорите на проекта при подготовката на фирмите за тези дейности.
Сега е необходимо да се направи оценка на различните подходи за финансиране, като най-добрите от тях трябва
да се използват за увеличаване на мащаба на дейностите и достигане до по-голям брой земеделски стопани и
лица от частния сектор, ангажирани с опазването на природните ресурси.
Засилването на подкрепата за опазването на природата чрез бизнес дейности се оказа нов опит за природозащитните НПО. В края на проекта те приветстват напълно този подход и виждат ползата от свързването на възможностите за местно икономическо развитие с опазването на природата. Като минимум сред партньорите на проекта и
ангажираните страни (например участниците в доброволни екипи) се наблюдава подобрено разбиране за нуждата
от осигуряване на устойчиво, справедливо и щадящо природата развитие.
Друг ключов резултат на проекта е въздействието върху разработването на законодателство в областта на опазването на природата и развитието на местния бизнес. Партньорите в проекта дадоха съществен и навременен
принос в политическия диалог.
Подходът чрез гражданското общество изигра решителна роля за резултатите от проекта. НПО се оказаха надеждни партньори на бенефициерите на проекта и на публичната администрация. Те оказаха значително влияние
върху законодателството за подобряване на опазването на биоразнообразието и по-добри възможности за бизне-
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са. Чрез провежданото от тях обучение на публичната администрация обществените служители разбраха необходимостта от улесняване на малкия бизнес в селските райони и необходимата подкрепа за това.
Инициативата на гражданското общество позволи проверка на нови схеми за природните ресурси и нови подходи
с дъщерни програми. Проектът оказа съществено важна подкрепа за тези инициативи. Освен това, участващите
групи и организации на гражданското общество с различни възгледи, като опазване на природата и органично
земеделие се учеха един от друг и чрез комуникация предоставяха наученото на широката общественост. Броят на
участниците в събитията за повишаване на осведомеността, организирани за различни групи (деца, университети,
широката общественост) и с различни средства (обществени събития, подкрепа на доброволци, печатни медии и
Интернет) говори за нарастващ интерес към темата.
Като цяло, проектът е изпълнен успешно и измерванията, където са възможни, показаха достигане на индикаторите за резултатите. В рамките на пет години изпълнение в предизвикателна външна среда той оказа значително
влияние върху опазването на природните ресурси в България и развитието на малкия бизнес в селските територии. Проектът допринесе реално за постигане на общата цел на Фонда за гражданското общество. Постигнатото
институционално укрепване на партниращите НПО и на коалицията „За да остане природа“ е сериозна предпоставка за осигуряване на устойчивост на ролята на екологичните НПО в дългосрочен план. Все още зависимостта
от международни донори е значителна заради липсата на задоволителен достъп до национално финансиране.
Поуки
Като обобщение на поуките, проектът имаше сериозната амбиция да разработи нови инструменти за финансиране,
като ПЕС схемите, и да съчетае малкия земеделски бизнес с опазването на природните ресурси. Новаторските
подходи осигуриха на консорциума, на публичната администрация и на бенефициерите уникални възможности за
научаване на нови уроци.
Съчетаването на различните форми на учене (обучение, учебни пътувания и научаване чрез действие) допринесе
за промяна на мисленето на нивото на администрацията за приемане на съответното законодателство, както и на
нивото на бизнеса за правилното му изпълнение.
Проектът доказа, че промяната на нагласите и политиките е възможна дори в нестабилна външна среда (напр.
промени на правителството). Ключовите фактори за успеха са знанието и експертният опит (на екипа на проекта),
стратегията за постигане на промяна на политиките (кога, какво и с кого/на какво ниво), и упоритостта.
Решителна роля за успеха на проекта имаше и паралелната работа на общностно и законодателно ниво - работата
на местно ниво осигури доверие към работата на политическо ниво; а работата на политическо ниво имаше важната роля да подобри ефективността и устойчивостта на усилията на местно ниво.
Гъвкавите правила и изисквания за подкрепа на новаторските и устойчиви бизнес-дейности в селските територии
насърчиха бенефициерите с щадящи природата бизнес идеи и намерения да започнат новаторски дейности и да
планират дългосрочно развитие (за разлика от фондовете от ЕС).
Проект от този мащаб и обхват генерира от началото си нарастващ обем знания (като съдържание и управленски).
Непрекъснатото събиране на информация и системният анализ са предпоставки за изпълнение на целите на проекта в краткосрочен и в по-дългосрочен план.
Всички НПО имаха възможност да работят в своята област на експертни познания, което помогна за разпознаването им на място и по теми. Това се оказа от решителна важност в политическия диалог за опазването на природата. За медиите тежестта на коалицията „За да остане природа“ имаше голямо, дори потенциално негативно
значение, защото тя е достатъчно голяма, за да бъде враг.
Препоръки
Екипът за прегледа препоръчва за последния период на проекта в допълнение към навременното завършване на
текущите дейности да се инвестира и в комуникирането на неговите резултати пред обществеността и те да се
използват за допълнително разширяване на политическия диалог. Препоръчва се също внимателен мониторинг на
финансовите потоци.
Ако се наложи преходен период между този и следващ проект, е препоръчително да се направи необходимото за
продължаване на избрани дейности като консултативните услуги за земеделския бизнес и мониторинг на изпълнението на финансовите инструменти, доколкото бюджетът на заинтересованите страни позволява това.
Следва обобщение на ключовите моменти за една потенциална следваща фаза на проекта:
- Преосмисляне на избрания подход за опазване на природните ресурси чрез частни инициативи за генериране
на доход с едновременен принос към опазването на природата.
- Подкрепа за местните НПО или обществени организации да изградят модели за финансиране за защитените
територии и/или управление на природните ресурси, и осигуряване в самото начало на изходна стратегия.
- Подкрепа на земеделските стопани с щадящи природата системи да обединят усилията си за подобряване на
своята пазарна сила.
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- Увеличаване на мащабите с оглед конкретно обучение за предприемачи в земеделието с произход от градски
райони, както и традиционното население на селските райони.
- Продължаване на политическия диалог за практически изпълними решения за местните бизнес-дейности с
ориентация към биоразнообразието.
- Разширяване на сътрудничеството с агенциите от публичния сектори и обучение с тях с оглед изходната
стратегия.
- Поддържане и доразвиване на работата с децата и учениците.
- Разработване на последователна система за мониторинг на проекта с измерими показатели и използване на
метод за планиране, който позволява ранно откриване на пропуски
- Опростяване на управленската структура (в частност на стратегическо ниво).
- Дефиниране на комуникационна стратегия с ясно възложени задачи за съкращаване на времето за реагиране
и увеличаване ефективността на отговора.
Накратко, предлага се продължаване на програмата, но с нейното укрепване и/или адаптиране в конкретни области, като подходите за финансиране от частния сектор, комуникация и, в някои случаи, управление. За да не бъдат
застрашени настоящите достижения е силно препоръчително да се продължи подкрепата за свързване на опазването на природните ресурси с местното икономическо развитие.
Благодарности
Авторите на прегледа изразяват благодарност на екипа на проекта за отличната подготовка на полевата мисия и
за подкрепата по всички въпроси на организацията на прегледа. Благодарим и на интервюираните партньори за
времето, което ни отделиха и за откровеността на техните отговори.
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Въведение

1.1

Предварителна информация: Опазването на природата и развитието
на селските райони в България

Богатото биоразнообразие на България включва изключително разнообразие от планински и равнинни, горски,
тревни и крайречни биологични видове, местообитания и ландшафти, разпръснати по цялата страна. Малка част
от тях – едно ядро от само 5% от националната територия, е под защитата на националния Закон за защитените
територии като природни паркове, защитени местности, резервати и др. Друга, по-голяма част, почти 35%, е обявена като обекти от европейско консервационно значение като зони от мрежата Натура 2000 при присъединяването на България към ЕС през 2007 г. В селските райони на България има и други незащитени територии с висока
природна стойност, селскостопански земи и гори, които допринасят за националното природно разнообразие и
значение за опазване.
Богатото биологично разнообразие на България винаги е източник на национална гордост и възхищение. Но често
неговото опазване бива смятано за лукс или бреме, ограничаващо развитието и твърде скъпо, за да си го позволим. Все още не е общоприета идеята, че опазването на природата може да улесни и подпомогне просперитета
чрез включване на нейните потребностите в ежедневните дейности. Примерите за това от реалния живот все още
се наричат „иновации“ на европейския политически жаргон. Насърчаването към такива новаторски и щадящи природата подходи и бизнес е в центъра на наградите за Европейско партньорство за иновации в земеделието и развитието на селските райони, и за Натура 2000 в Европа.
При подготовката и разработването на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на
селските райони“ (2010-2012 г.), национално ниво все още се работеше по обявяването на зони от мрежата Натура 2000 – приемане на заповедите със законно определените им граници. Дневният ред на органите от обществения сектор все още не включваше функционирането на практика на мрежата Натура 2000. Това доведе до опасения, че в зоните от тази мрежа ще има допълнителни ограничения без ползва за местните хора и местния бизнес.
Също така, по линията на Националната програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. през
този период беше въведена и подкрепата за агроекологично подпомагане за земеделските земи с висока природна
стойност. Но поради силно ограничителното тълкуване на определението за „трайни пасища“ повечето земеделски
стопани, кандидатствали за такова подпомагане, са наказани заради наличието на твърде много храсталаци или
дървета в пасищата или, с други думи, за това, че в техните земеделски земи с висока природна стойност има
твърде много природа. В същото време до 2010 г., когато беше приета Наредба 26, на животновъдите не се позволяваше да преработват своите млечни и месни продукти на място. След приемането на тази топло приветствана
наредба през 2010 г., се оказа, че тя е твърде рестриктивна и не носи ползи за малките земеделски стопани. Като
цяло, този период изобилства от примери за непълно и/или недостатъчно изпълнение на концепциите и подходите
за опазване на природата и развитие на малкия бизнес, въведени с присъединяването към ЕС.
Организациите на гражданското общество са изиграли ключова роля при определянето на зоните от Натура 2000
в България и при насърчаването на обществеността към модела на щадящия природата бизнес. Работейки в страната по време на процеса на обявяване на зоните от Натура 2000, те са наблюдавали и доловили неудовлетворението на местните хора, бизнес и администрация. Прекият контакт с гражданите в градските и селските райони,
както и с политиците на национално ниво, им е разкрил потребностите на местно ниво и пропуските в законодателството. Освен това, природозащитните НПО знаят какво е ползотворно за биологичното разнообразие и кои
дейности вредят и следва да се избягват. Коалицията „За да остане природа“ е пример за активно гражданско
поведение и желание за опазване на природата, а също и запазването й във времето. Коалицията „Чиста храна,
честен поминък“ се застъпва за правата на местните производители да преработват продуктите си в стопанството
и да се възползват от добавената им стойност, както и за правото на клиента да се наслади на избраните от него
произведени в стопанството храни. Позициите на тези две коалиции на гражданското общество намират подкрепа
от своята неудовлетворена аудитория, която през този период еволюира заедно с тях.
Липсата на яснота и разбиране за практическата реализация на мрежата Натура 2000 в България и продължаващото натрупване на напрежения в селските и градските райони около нея стават основа и причина за разработването и изпълнението на този проект. Природозащитните НПО от консорциума за проекта търсят съвместно устойчиви решения за финансиране на управлението на биологичното разнообразие, включително изпитване на моделите за доброволен принос при използването на защитените територии и екосистемните услуги; подкрепа за природосъобразния бизнес и продуктите с добавена стойност от системите с висока природна стойност; поощряване
на моделите за обществено участие в процеса на вземане на решения за опазване на природата, включително
работа с деца, студенти и млади изследователи, и засилване на природозащитната общност; и интегриране на
всичко това в националните политики и законодателство.

1.2 Проектът
Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ използва два взаимно допълващи и утвърждаващи се подхода, за да постигне крайната си цел:
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„Целта на проекта е да свърже запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите
с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността.“
Първият подход е насочен към засилване ролята на гражданското общество в политическия диалог като важен
фактор за развитието; в същото време, вторият подход цели засилено опазване на биологичното разнообразие и
устойчиво развитие в зоните с висока природна стойност, като се използват пазарните механизми в България.
Тези подходи са допълнително разделени на четири конкретни цели и три оперативни компонента. Изпълняват се
в партньорство от шест (първоначално 7) български организации и три (по първоначален план 4) швейцарски
организации в два проектни района и в избрани населени места, като крайната цел е издигане до национално и
европейско ниво. На практика, поради обхвата си, проектът може да се нарече програма (Фигура 1). В него се
използва механизъм с три основни взаимодействащи си групи, което позволява изпълнение на основната цел.
Едната основна група е свързана с механизма за изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността за
засилване на общественото участие в процеса на вземане на решения във връзка с природозащитата и развитието
на селските райони в териториите с висока природна стойност. Налице са редица дейности като обучение и техническа подкрепа, изграждане на капацитети и създаване на мрежи, учредяване на детска природна академия и
подкрепа за дипломните работи на студенти, организиране и участие във фестивали и други събития. Другата
група основни механизми е свързана с опазване на биоразнообразието и включва ефективно управление на защитените територии; щадящо природата управление на земеделските и горските зони в териториите с висока природна стойност, както и опазване на местните породи селскостопански животни. Проектът използва механизмите
за опазване на биоразнообразието се използват, за да „трансформира“ необходимостта от опазване на биоразнообразието и възможностите за това в пазарни механизми. Някои от пазарните механизми, като директните продажби на преработени в стопанството хранителни продукти или щадящ биологичното разнообразие туризъм, са
нови за България. Други са нови на европейско ниво: това са схемите за устойчиво финансиране - плащане за
екосистемни услуги, финансови инструменти и подкрепа за природосъобразния бизнес. Основен фактор за дългосрочната устойчивост на тези механизми е интегрирането на констатациите и резултатите от проекта в националната правна рамка.

Фигура 1: Използваните от проекта механизми за опазване на биоразнообразието, развитието на селските райони
и зоните с висока природна стойност

Основни предизвикателства за развитието, по които проектът работи
В началото, проектът идентифицира три основни предизвикателства за развитието в България, свързани с опазването на природата и устойчивото развитие в селските райони, по които искаше да работи по време на изпълнението:
1.

Липса на подходящи инструменти и механизми за ефективно прилагане на съответното законодателство, гарантиращо устойчиво ползване и дългосрочно опазване на селските райони.
Избраният от проекта подход за запълване на този пропуск целеше подобряване на ефективността на уп-
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равление на защитените територии, както и повишаване на доходите в тях чрез пилотни схеми за плащане за екосистемните услуги (ПЕС схеми).
Дейностите на проекта се реализираха в четири защитени зони (две във всеки проектен район) от различни категории - един национален парк („Централен Балкан“), два природни парка („Българка“ и „Врачански Балкан“) и
един обект в мрежата Натура 2000 („Западна Стара планина и Предбалкан“).
Разработването и изпитването на ПЕС схемите имаше за цел да провери в какви условия могат те да допринесат
за опазването на природата. По-конкретно, колко ефективни са при ангажирането на заинтересованите страни да
дадат финансов принос за устойчиво управление на природните ресурси като защитени територии, тревни зони,
вододели и/или гори.
2.

Неправилно ползване на териториите с висока природна стойност от местните общности като
източник на доходи за намаляване на социално икономическия дисбаланс и недостатъците на
селските райони. Подходът на проекта при преодоляването на тази празнина е разработване на модели
за устойчиво ползване на ресурсите с цел повишаване на доходите на местните общности и бизнес.

Акцентът е поставен върху улесненото въвеждане на щадящи биоразнообразието земеделски практики като се
гарантира, от една страна, подкрепа от Националната програма за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г., и, от друга страна, чрез разработване на пазар за продуктите от териториите с висока природна стойност.
Пазарната подкрепа за земеделските стопани има няколко проявления: безвъзмездна помощ за подобряване на
хигиенните условия в стопанството, техническа и пазарна подкрепа, подкрепа чрез съвети и консултации, и др.
3.

Различни схващания за важността на опазването на природата сред широката общественост
и отговорните лица. За да си осигури подкрепа за опазването на природата, проектът реализира значителен по обема си компонент за комуникация и работа с гражданското общество.

Той включваше интензивна работа с медиите и журналистите, както и редица дейности с повишено участие на
гражданите и НПО, подкрепа за гражданите в конфликтни случаи, привличане на млади хора за природозащитната кауза, и др. Конкретно внимание беше обърнато и на укрепването на коалиция „За да остане природа“ от 22
НПО и неформални граждански групи.
Проектът започна през 2012 г. и трябва да приключи през септември 2017 г., след удължаване на срока му с една
година без допълнителни разходи. Това удължаване е част от приноса на Швейцария за присъединяването в разширения ЕС. Тематичният фонд „Участие на гражданското общество“ отпуска безвъзмездна помощ от 4,2 милиона
швейцарски франка за проекта, а българските партньори дават принос от 590000 швейцарски франка.

1.3 Обосновка за външния преглед
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Швейцарското междинно звено желаят да получат външен
поглед и независима обобщаваща и структурна оценка на проекта. Предвид факта, че петгодишният проект ще
приключи няколко месеца след външния преглед, последният е насочен към:
1.
2.

цялостното изпълнение, възпроизводимост и устойчивост на резултатите (обобщаващ елемент);
извлечените поуки и установените най-добри практики през времето на изпълнение на проекта за евентуално ползване в бъдещи проекти в България и другаде (структурен елемент).

Освен оценката на изпълнението на целите на проекта, други ключови въпроси са:




в каква степен проектът показва, че местния бизнес може да извлече полза от опазването на природата и
обратно,
доколко подходът за привличане на гражданското общество и работа чрез него за изпълнение на целите
на проекта е добре избран и ефективен,
доколко ефективно е изпълнението в голям консорциум организации от България и Швейцария.

Външният преглед е структуриран съгласно значимите критерии за оценка, ефективност, ефикасност и устойчивост. Съгласно структурния елемент, оценката не взема предвид поуките и препоръките от събраните данни.

1.4 Методологията на прегледа
Методологията на прегледа включва предимно три метода за анализ на данните чрез триангуалция и извличане
на резултатите, описани в Раздел 2. Трите основни метода са преглед на писмени материали, работни срещи и
мисия на терен с обсъждания в групи, разговори и посещения на място.
Предвид целта на прегледа (оценка на промените на изход), формата на вътрешния мониторинг и голямата географска разпръснатост на дейностите на проекта, при събирането на данните се търсеше информация от качествен
характер. По тази причина едно от ограниченията на оценката е ниската статистическа стойност на събраната
информация. Проверяващите лица направиха опит да компенсират този недостатък с позоваването на допълни-
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телни материали или документация, налични от външни за проекта източници. По принцип, друго ограничение се
оказа недостигът на време и човешките ресурси за оценка на такъв голям проект.

1.4.1

Преглед на писмените материали

Екипът проверители се консултира с редица вътрешни документи на проекта, както и с такива от външни източници, и подреди резултатите според въпросите за управлението и изпълнението на проекта; политически диалог,
изменения в законодателството и приемливост; резултати с отношение към околната среда и екосистемните услуги; и земеделието и пазарните инструменти. За оценка на нагласите на обществеността спрямо природозащитните
НПО и тяхната кауза бяха използвани социологическото проучване в рамките на проекта през 2017 г. и обсъжданията с фокус групи от 2013 г. Проучванията не са методологично съвместими, но позволяват описание на основните насоки в мненията. Въпреки това не беше възможно да се направи оценка на промяната в обществените
нагласи в местата на изпълнение на проекта, вероятно заради локалния характер на неговите дейности.
Списъкът на прегледаните документи е включен в приложението.

1.4.2

Работни срещи

Ключова част от прегледа беше работната среща за вътрешна оценка. Тази работна среща се проведе с представители на всички членове на консорциума от България и Швейцария. Самооценката беше изготвена и фасилитирана от екипа проверители. Тя беше проведена чрез методи и пособия като world-cafe, разговори пред афиши,
окончателни дискусии в група, което улесни обсъжданията между отговорните за изпълнението на проекта лица.
Работната среща разгледа въпроси относно вътрешното управление и, през втората част, въпроси относно възгледите на участниците спрямо резултатите от проекта.
В отчетна сесия бяха представени и междинните резултати след мисията на терен. В тази сесия участваха и представителите на членовете на консорциума, както и членовете на координационния съвет. В утвърждаващата работна среща беше направена презентация на предварителните резултати, които бяха обсъдени в пленарна сесия.
Предварителните резултати бяха утвърдени и се обсъдиха някои уместни въпроси.

1.4.3

Теренна мисия

Теренната мисия беше друг ключов елемент, чрез който екипът проверители можа да събере данни и да обмени
предварителни резултати. По време на тази мисия екипът проведе разговори с 69 души. Окончателната програма
на мисията е представена в приложението.
Основните елементи на тази мисия бяха обсъждания в групи, полуструктурирани разговори, SWOT анализ и посещение на обекти. За обсъжданията в група и за разговорите, екипът проверяващи имаше конкретни ръководни
насоки за различните групи (консорциум, предприемачи, местни бизнесмени, земеделски стопани, правителствени
институции, местни власти, паркови администрации, НПО/доброволци/медии). SWOT анализът се проведе с редица подкрепени от проекта бизнесмени.
В допълнение към разговорите в група, екипът проверяващи изслуша и обяснения за промените, които проектът е
осигурил за някои от интервюираните лица. Тези елементи на „най-значителна промяна“ бяха използвани в утвърждаващата работна среща, както и в настоящия доклад, за да илюстрират резултатите от проекта с думите на
неговите бенефициери и заинтересовани страни.
Посещенията на място допринесоха не само със събирането на повече информация от разговори, но и позволиха
на екипа да разбере контекста на дейностите на проекта.
При теренната мисия екипът проведе и разговори с членовете на консорциума и с Швейцарското междинно звено.
Подробен списък на срещите е представен в приложението.
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2 Резултати от оценката
2.1 Уместност
2.1.1

Принципна уместност

Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ се отклонява от идеята, че опазването на биоразнообразието или природата трябва да се разбират с оглед обкръжаващата ги човешка среда. С други думи, природата трябва да се опазва „с“ хората, а не „срещу“ тях. В „консервационната“ литература отскоро фигурира идеята, че не може да се мисли за опазване на природата без хората около нея, или в
защитено за тях местообитание, и още повече в условията на голяма бедност (т.е. консервация с оглед общността). На тази база консорциумът приложи експериментално в България подходите за търсене на устойчиви решения
за финансиране за опазване на биоразнообразието като плащане за екосистемни услуги (ПЕС) или разработване
на финансови инструменти за опазване на природата и подкрепа за природозащитния бизнес.
По принцип България има най-ниския среден доход на глава от населението в ЕС, а районите на проекта са сред
най-бедните в Европа1. Периферните райони, в които проектът работеше активно, страдат от масивна изходяща
миграция заради сриването на местната индустрия след прехода. Останалото там население има малко възможности за препитание. Безработицата е висока, особено сред младите хора. Следователно, един от приоритетите за
местните администрации е да създават работна заетост. Но надеждите им за успех, както стана ясно от разговорите по време на прегледа, се основават единствено на развитието на туризма. За някои представители на общинските администрации идеята е да се изгради туристическа инфраструктура, подобна на ски центъра в Банско. Приоритетите им не включват идеята за алтернативни форми на развитие.
Проектът е потърсил решение на този проблем чрез насърчаване и осигуряване на финансова помощ за малки
местни фирми, работещи в сферата на земеделието, преработването на горски плодове и билки, щадящия природата туризъм и образователните инициативи. По този начин той е допринесъл за поддържане на работната заетост и/или за създаване на нови възможности за работа в селските райони, като също така дава примери за поустойчиви форми на местно развитие въз основа на природните дадености на територията.
Освен това, някои местообитания в района трябва да се защитават най-малкото ако бъдат поддържани като ландшафти, развити през вековете от човешката дейност. Конвенцията за биоразнообразието постановява, че земеделието е съставна част от биоразнообразието (Конвенция за биологичното разнообразие, чл. 2). Следователно,
ландшафти като екстензивните пасища следва да се поддържат, което може да стане единствено при съблюдаване на методите на агроземеделието. Това е идеята на земеделските земи с висока природна стойност, в които
основната стопанска дейност е маломащабното земеделие, чиито традиции са ключов фактор за опазването на
природата.
Освен това, екологичната политика на ЕС и в частност директивите за мрежата Натура 2000 изискват всички секторни политики и програми да интегрират нуждите за опазване на природата и природозащитните съображения.
Проектът пренесе тези изисквания като конкретни поправки на националното законодателство (закони, наредби и
заповеди) за опазване на природата, за управление на горското стопанство и земеделието, местните планове за
развитие и т.н. Основен фактор за интегриране на констатациите и резултатите от проекта в националното законодателство и в политическите документи се оказа процесът на промени на законодателството в България - например Законът за собствеността и ползването на земеделските земи се променя всяка година или дори два пъти в
годината. Всяка промяна може да доведе до отрицателен резултат за опазването на природата. Затова е важно
наличието на експертен опит и човешки капацитет, който да следи измененията на законите и да не допусне отрицателно влияние, както и да предложи поправки на законите, осигуряващи устойчивост на резултатите от проекта.
Относно организираното гражданско общество, българските НПО са изправени пред редица предизвикателства,
т.е. ниско ниво на обществена ангажираност и устойчиво влияние върху вземането на решения, недостатъчно
разбиране сред обществото за неговата роля при развитието, слаба вътрешна сплотеност, нисък интерес от страна
на медиите, ограничено финансиране и слаб имидж. В някои области, като предоставянето на социални услуги,
НПО са наложили работещ модел на сътрудничество с централните и местни обществени администрации, но в
други области все още се натъкват на недоверие или безразличие от страна на властите. Положението за екологичните НПО е дори по-сериозно, поради последователно създавания от медиите лош обществен облик под влиянието на компании, чиито икономически интереси се сблъскват с опазването на околната среда. От тези гледни
точки, подкрепата на проекта от Фонда за гражданско общество се оказва добро решение, защото нейната цел е
да насърчава приноса на гражданското общество като важен участник в развитието.

1

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2016-edition/winners/socio-economic-benefit/index_en.htm
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2.1.2

Последователност на подхода

2.1.2.1

Последователност на подхода за опазване на зоните с висока природна стойност

Проектът разглежда зоните с висока природна стойност в най-широкия смисъл, който обхваща горите и земеделските земи в защитените територии и извън тях. Този подход се насърчава от Европейската политика за развитие
на селските райони. Наскоро приетата наредба за развитие на селските райони 1305/2013 включва сред своите
приоритети „(4) възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: (a) възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие,
включително в зони по "Натура 2000" и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“.
Подходът на проекта, който включва екосистемните услуги, защитените зони в мрежата Натура 2000, редките
породи като част от биоразнообразието и земеделието и т.н., съответства на националните и европейски политики
и приоритети.
2.1.2.2

Последователност на подхода към малките земеделски стопани в райони с висока природна
стойност

Съгласно Великов (2013, стр.154 ff.), земеделието в България по принцип все още произвежда доста под възможностите си, което е заплаха за цялата икономика. Съществена роля за възстановяване на потенциала имат малките земеделски стопанства, които са крайъгълният камък на местното развитие в България. Те имат и бъдеще като
доставчици на продукти, които ЕС внася, като овче и козе мляко, етерични масла и медицински растения, билки,
подправки и др. Други споменати елементи за трансформацията на икономиката в селските райони са преработването на продукти в стопанството, местните пазари и развитието на селския туризъм.
Тъй като проектните райони засягат части от страната с преобладаващи малки земеделски стопанства, избраната
стратегия е уместна. Освен това, земеделските стопани все още не разполагат с необходимите съветнически
служби и се нуждаят от подкрепата на НПО.
Отново позовавайки се на Великов, наблюдаваме повишено търсене на здравословни храни. Тази тенденция е
повлияна от „информационните кампании на НПО в сектора“ (2013, стр. 81). Вместо внос на биологично произведени храни, по-интелигентното решение е да се способства производството им в страната. Нарастващото търсене
е потвърдено при прегледа от стопаните, които, след като са направили първата стъпка, търсят възможности да
увеличат продукцията си. Конкретно фермерските пазари помагат за увеличение на продажбите.
Проектът използва основополагащата хипотеза, че за опазване на природата са необходими силни съюзници сред
местното население, които разбират и помагат за опазването на местната околна среда от краткосрочните интереси (строителната индустрия, сечта и др.). Разказът в Каре 1 показва, че проектът е успял да привлече такива съюзници още в началото.
Проверителите смятат, че при изготвянето на плановете за подкрепа на местния бизнес „да предостави продукти
и услуги с добро качество“, които правят очевидно значението на природата, проектът е избрал правилен подход.
С развитието без промени на общата икономическа и социална среда в България, този подход остава приложим и
за бъдещето. В Раздел 2.4 е направена оценка доколко конкретните мерки могат да бъдат окачествени като устойчиви.
„Да, чрез проекта се промених много. Преди не виждах, че се режат шипки. Преди се оплаквах от буболечки, но
сега виждам че е добре, че ги има. Местните хора ме смятат за специалист по природата - наскоро един ме попита
защо някои прелетни птици все още не са се върнали (усмивка). Това е част от моята промяна - от бивш специалист по обезвреждане на боеприпаси станах предприемач с 3 постоянни и няколко сезонни служители, които берат горски плодове за моите конфитюри.“
Каре 1: Предприемач, подпомогнат от проекта в Западна Стара планина.
2.1.2.3

Последователност на подхода чрез укрепване на организациите на гражданското общество
и отговор на кампанията за очерняне

Изпълнение чрез консорциум и избор на партньорите
Проектът се изпълнява от консорциум от 5 български НПО (АПБ, БФБ, Биоселена, БДЗП и ВВФ), Българската изпълнителна дирекция за селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към МЗГ и 3 швейцарски организации (Pro Natura, REDD и SVS BirdLife). Съставът на този консорциум е резултат на обстоен процес на планиране
през 2011 и 2012 г. В него бяха ангажирани и други НПО, които прекъснаха своето участие. В началото на проекта
консорциумът включваше още една, шеста, българска НПО, БАЛСБ, която се оттегли през първата година на проекта поради липса на капацитет.

14/64

Окончателен доклад от външния преглед на „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на
селските райони“

Партниращите български НПО са сред най-добре познатите, целенасочени и открито отстояващи позициите си
организации, работещи по екологични въпроси и за заздравяването на сектора на гражданското общество по
принцип. С изключение на Биоселена - организация, работеща изключително за развитието на земеделието, другите организации са (а) едни от най-активните и видими в сферата на природозащитата, (б) законно регистрирани
като такива с общественополезна цел, и (с) основатели на коалиция „За да остане природа“. Всички НПО имат
опит от анализа и изготвянето на законодателни проекти.
Организациите се различаваха значително като мащаби и опит от българско-швейцарските програми за финансиране:
Среден годишен бюджет в Евро
АПБ
Биоселена
БФБ
2009-2011
31 000
72 000
201 000
Опит от българско-швейцарските програми за финансиране
Преди 2012
не
да
да

WWF
411 000

БДЗП
710 000

ограничен

ограничен

Таблица 1: Годишни бюджети в Евро и опит от българско-швейцарските програми за финансиране на българските
партниращи НПО
ИАСРЖ е българската държавна администрация, отговорна за провеждането на държавната политика в областта
на развъждането и управлението, както и опазването на генетичните ресурси. Основните й задължения са включвали създаването на Интернет-базиран регистър на местните породи и създаването на национална генетична лаборатория за ДНК анализи. ИАСРЖ отговарят също за осигуряване на съфинансиране в размер на 8,1% от общата
цена на проекта.
Активните швейцарски партньорски организации, REDD, ProNatura и SVS/Birdlife, участват в сродни проекти в Източна Европа и по-конкретно в България. Много преди 2012 г. те работят в сътрудничество с някои от българските
партньори в областта на природозащитата, биоразнообразието, устойчивото земеделие и опазването на редки
породи. ProNatura и SVS/BirdLife Suisse са сред най-изтъкнатите и големи НПО в Швейцария, с дейности на национално и международно ниво, по-конкретно в областта на застъпничеството. REDD е малка организация, специализираща в предоставянето на консултации по разработването на вериги за формиране на стойност и притежава
дългогодишен експертен опит в обучението и организирането на проекти. Накратко, швейцарските партньорски
организации са добре подготвени за изпълнението на проекта и поемат компонентите, които са най-подходящи за
опита им. Фондация SAVE е отпаднала като партньор на проекта, но в началото на проекта допринася с много
подходящи експерти.
С изключение на една от българските НПО, индивидуалните тематични области за работа и съответните дейности
в проекта не са новост. Изключение прави организацията АПБ, която преди проекта не е работила по насърчаването на стопански дейности в защитени територии.
Поради предварително планираното разпределението на работите и отговорностите, отделните роли при изпълнението на проекта не са проблем за НПО. Това е потвърдено от партньорите, представителите на институциите и
местните бенефициери. Членовете на екипите за изпълнение на различните задачи са общопризнати като знаещи,
отзивчиви, дружелюбни и експедитивни.
Разговорите с бенефициерите от проекта и с институциите показват, че почти във всички случаи те свързват проекта единствено с НПО, с което са работили. Бенефициерите на местно ниво често пъти дори не бяха чували за
другите членове на консорциума. Макар и по-добре запознати с проекта и с факта, че той се изпълнява от група
организации, представителите на обществените институции познаваха и с увереност коментираха само организациите, с които са си сътрудничили.
До голяма степен ниската видимост на консорциума е резултат от замисъла за изпълнението на проекта, т.е. решението да се поддържат индивидуалният облик и идентичност на НПО. По тази причина възможностите за получаване на подкрепа са рекламирани локално от индивидуалните партньори. Мерките за видимост на подпомаганите представители на бизнеса също следваха този замисъл - наред с името на проекта и източника на финансиране
е изтъквано само името на НПО, което управлява съответната схема.
Освен очевидната полза за изпълняващите партньори, този подход е подходящ за повишаване разбирането и
приемането от обществеността на ролята на НПО на местно ниво - прякото взаимодействие с тях е улеснило значително бенефициерите да разберат причините и особеностите на работата на НПО (и да ги сравняват с тези на
обществената администрация). За институциите без предишен опит от сътрудничество с НПО проектът е помогнал
за изграждане на доверие и идентифициране на конкретни области от практическа полза. За да достигнат до широката общественост, изпълняващите партньори не са се нуждаели от обща марка, защото индивидуалните и общите им усилия са достатъчно утвърдени от членството им в коалицията „За да остане природа“.
Този подход е уместен за постигането на целите на проекта. Негов недостатък на местно ниво е разпокъсването
на потока информация. Интервюираните представители на местните власти, парковите администрации и повечето
бенефициери, които са запознати с определена изпълнявана в техните общини дейност, не знаеха за другите
форми на подкрепа, които предлага проектът. Смятаме това за пропусната възможност за разширяване на дейностите и засилване на подкрепата за бизнеса от потенциално критично важни заинтересовани страни.
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Трудно е да се прецени дали съставът „6 + 3“ е подходящ за такова партньорство, защото проектът не е резултат
от открита тръжна процедура, а резултат на изготвени в сътрудничество планове на същите тези организации.
Погледнат така, въпросът „можеше ли да се свърши това по-добре от по-голяма/по-малка група“ е неподходящ.
Повечето партньори са създали някои затруднения през първата половина на проекта. Тези затруднения са коментирани предимно в сесията за самооценка и са свързани с координацията, комуникацията и вземането на решения, и са разгледани в Раздел 2.3 на този доклад. Както се вижда от следващия въпрос, оценката на ефекта от
научаване в партньорство е висока.
„За общността на НПО в България това е първия истински мащабен проект с много измерения. Той изведе партньорите извън традиционните за тях удобни зони. Проектът ги научи да прилагат нови подходи, да разработват
нов капацитет, да опознаят по-добре партньорите си и да се поучат от опита им.“
Каре 2: Водачът на партньор за изпълнението на проекта

Изпълнение чрез НПО
От всички разговори е ясно, че подходът с укрепване на организациите на гражданското общество е най-подходящ
за постигане на целите на проекта. Очаква се самите партньори да имат тази нагласа, и особено ценни се оказаха
мненията на бенефициерите и участващите институции. Никой от интервюираните лица не изяви предпочитание
за модел за изпълнение чрез обществените административни органи. Като уникални и съществено важни за успеха на проекта могат да бъдат определени следните ключови ползи от работата с НПО, които не могат да бъдат
предоставени от други участници:


НПО са работили в истинска близост със земеделските стопани. Познавали са в детайли и са разбирали техните потребности и предизвикателства. За никоя публична администрация не е възможно да извършва ефективна работа на терен от подобен мащаб. НПО на практика са представлявали земеделските стопани пред участващите институции;



НПО се приемат по-добре и се ползват с по-голямо доверие от местния бизнес. Често на служителите на обществените администрации се гледа с подозрение, защото ги свързват с контрол и санкции;



НПО са провеждали интензивна и неформална комуникация както с бенефициерите, така и с институциите.
Имали са конкретни въпроси, коментари и предложения за решение на специфични случаи;



Освен всичко това, НПО са предлагали на бенефициерите навременна и качествена подкрепа, напълно различна от онова, което те получават от административните органи. Един интервюиран земеделски стопанин
сподели, че „винаги получавахме необходимата информация навреме, а понякога и по-рано“;



За екипите от ангажираните в проекта НПО това е лична кауза, а не просто правилно изпълнение на планирани дейности. Полагали са грижи в еднаква степен за опазването на природата, за наличието на адекватна и
подкрепяща законова рамка, както и за конкретните потребности на бизнеса;



За разлика от тясноспециализираните органи на публичната администрация, НПО са демонстрирали разбиране на различните аспекти на природозащитата и се ползват от подкрепата на своята вътрешна мрежа;



Изиграли са съществена роля за иновациите в развитието на селските райони в България и за достигането до
многобройни потенциални бенефициери и клиенти (напр. ревизираната Наредба 26, генетичната лаборатория, продуктите на подкрепените земеделски стопани и фирми);



С начина си на работа НПО са показали на публичните администрации, че контролната им функция не се ограничава само до санкционирането, а че се изпълнява по-добре, ако включва съвети и подкрепа. Също така,
административната работа е по-ефективна, ако на кандидатстващите се предоставят адекватни указания, а не
просто препратки към нормативните документи.

Важно е да се отбележи, че горните предимства на НПО се споделят и от представителите на публичните администрации, които се отнесоха критично към някои действия на екологичните НПО в областта на природозащитата.
Особено ценно за всички интервюирани лица е съчетанието на подкрепа на място, демонстрирането на ефекта и
приноса за законодателни промени2 (виж ДИ 6 и ДИ 20 в Приложение 1).
По-силната роля на НПО в този проект е резултат от капацитета и ефективността им, както и от нежеланието на
правителството и по-конкретно на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да се ангажира като партньор. Въпреки истински продуктивното сътрудничество с Министерство на земеделието и горите (МЗГ), взаимоотношенията с МОСВ остават трудни и ангажираността с резултатите от проекта остава несподелена. Може да се
очаква, че проблемът с по-ангажираното участие на публичната администрация, особено на по-високо политическо ниво, ще остане, защото някои правителства все повече пренебрегват НПО като партньори и оказват малка или
никаква подкрепа за развитието им. Например, 2 години след началото на оперативна програма Околна среда
2014–2020 не са представени покани за предложения от НПО съгласно Приоритета за биоразнообразие и не е ясно
дали ще има такива през 2018 г.

2

Важната роля на НПО в политическия диалог също е подкрепена и илюстрирана в доклада на Великов от 2013 г., стр. 109 (и
следващите).
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Ефектът от кампанията срещу НПО
Едно от съществено важните предизвикателства пред българските НПО, особено онези, които работят против
корупцията, за доброто управление, за човешките права и за опазването на околната среда е дългогодишната
кампания за очерняне, поддържана от група медии, които е широко застъпено мнението, че са под контрола на
олигарси3. Медийните атаки срещу екологичните НПО се засилват след 2014 г. Обвиненията, преки или косвени,
са в широк диапазон: икономически лични интереси, лошо управление на средства, клиентелизъм, обслужване на
чуждестранни, т.е. противобългарски, интереси, осуетяване на местното икономическо развитие, политически
амбиции и т.н. Най-често цел на кампанията е коалицията „За да остане природа“ и нейните членове, а също така
и сродни организации, водачи на екологичните НПО, донори и др. Традиционният отговор на НПО с показване и
рекламиране на конкретни резултати, факти и цифри дава слаб резултат предвид интензивността или същността
на кампанията; Освен това често на екологичните НПО се отказва правото на отговор в същите медии, публикували критичния материал. Изчерпателният анализ на кампанията срещу екологичните НПО и причините за нападките, както и обществената нагласа спрямо НПО са предмет на друго сериозно изследване. Самият консорциум е
направил много в това отношение и други организации проучват проблемите в широкия контекст на конкретните
им области за работа. За целите на този преглед ще коментираме накратко следното:


Въздействието върху членовете на консорциума. За НПО кампанията се оказа мобилизиращ, а не обезсърчаващ фактор. В същото време, тя доведе до (a) разочарования и натиск чрез допълнително натоварване и
време за подготовка на адекватен отговор, включително продължителни одити от държавните контролни институции, (б) влошаване на взаимоотношенията с държавните институции, особено с МОСВ, и (в) слабо намаляване на членската маса на един от партньорите. За АПБ, чийто председател е сред най-нападаните водачи
на екологични НПО, достъпът до обществено финансиране е практически спрян.



Въздействието върху бенефициерите от проекта и насрещните страни Бенефициерите определено са
на различни мнения в две групи. По-голямата от тях се състои от хора, които не знаят за медийните нападки.
Останалите са хора, които са видели негативните публикации, но ги смятат за напълно неоснователни. Само
един от 28 интервюирани сподели, че има „някои съмнения“, че е възможно предпочитанията на екологичните
НПО на една кауза пред друга да са мотивирани финансово. Представителите на насрещните институции бяха
съвсем добре информирани за нападките над ЕНПО. Въпреки че с едно изключени никое от интервюираните
лица не се съгласи изрично с обвиненията, те изразиха споделено неодобрение на някои действия на екологичните НПО, смятани за екстремни и показващи само едната страна на проблема и/или непредлагащи алтернативни решения. Около половината от интервюираните лица споделиха, че понякога са имали съмнения относно мотивацията на НПО.



Въздействието върху обществените нагласи. На фона на масивната кампания срещу екологичните НПО,
наличните данни от най-последното количествено проучване4 показват, че нивото на обществено доверие към
екологичните НПО е високо – 64% в сравнение с 33% за НПО по принцип. Не са провеждани проучвания за
конкретните основания за доверие или недоверие към екологичните НПО, но фокус-групата от 2013 г., организирана в рамките на проекта, дава известна представа по въпроса. От отрицателната страна са неясните
послания от името на екологичните НПО, крайност на действията и подозрения за скрити мотиви. От положителната страна е потенциалът на екологичните НПО или най-малкото на някои от тях да защитават истинските
интереси на гражданите. Между тези два полюса в мненията е съвсем очевидно, че докато повечето от участниците във фокус-групата смятат екопроектите за твърде крайни, те биха се присъединили към тях в случай,
че бъдат засегнати гражданските им интереси.



Отговорът на консорциума. Правилният отговор на кампанията срещу екологичните НПО е обсъждан изчерпателно в рамките на консорциума и коалицията „За да остане природа“, както и в ШПРС и Швейцарското
междинно звено. Избрана е стратегията с изтъкване на резултатите и популяризиране на ползите от проекта
за опазването на околната среда, както и за местното икономическо развитие. Както е посочено по-горе, това
не се отразява върху кампанията, но има три определено положителни резултата. Първо, създава последователно позитивен информационен фон. За практически всеки аспект на проекта са предоставени изобилни
данни в Интернет (на сайтовете на партньори, страници във Фейсбук и в медиите), както и извън Интернет
(вестници и списания, фермерски пазари, публични събития и др.). На второ място, отговорът привлича нови
партньори и сътрудници. Особено ценен в случая е меморандумът за сътрудничество, подписан през 2014 г.
между коалиция „За да остане природа“ и 5 туристически асоциации, както и приемането на АПБ в Асоциацията на индустриалния капитал в България - най-голямата организация на работодателите в България. На трето
място, отговорът привлече група професионални журналисти, истински заинтересовани и оценяващи проекта
и изпълняващите го НПО. Както беше споделено от всички партньори на проекта, единствено в отговора срещу кампанията против екологичните НПО е липсвало общественото участие на ШПРС и Швейцарското междинно звено, а това участие е щяло да означава сериозна подкрепа.

3

Виж Показатели за свободата на пресата в света за 2017 г. на Репортери без граници (2017 World Press Freedom Index of
Reporters without Boarders), https://rsf.org/en/bulgaria
4
Оценка на промените в резултат на изпълнението на проекта „За Балкана и хората“, 2017 г., и Активните неправителствени
организации в България през 2017 г., Институт „Отворено общество“, 2017 г..
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Ролята на Швейцарското междинно звено. Правилният отговор срещу кампанията против НПО буди
сериозно безпокойство в Швейцарското междинно звено. След консултации с НПО и с ШПРС, вместо директен
отговор срещу нападките, през 2016 г. е предприет специален мащабен проект (1,5 г. за над 200,000 швейцарски франка) с масова кампания за видимост на ползите от Българско-швейцарската програма за сътрудничество.

2.1.2.4

Поуки относно уместността

Изпълнението чрез консорциум от организации на гражданското общество е добре избран подход предвид минималното участие на правителството в сектора на околната среда. Всяка от НПО, работещи в собствената си област
на компетентност, помага своето за разпознаване локално и тематично, с което става уважаван партньор за политически диалог. Но тежестта на коалиция „За да остане природа“ ги прави и потенциална мишена за негативно
отношение в пресата, на което в бъдеще трябва да се реагира чрез комуникационна стратегия.

2.2 Ефективност
2.2.1

Оценка на резултатите от проекта

В Приложение 1 е представена подробна оценка на резултатите от проекта съгласно неговата логаритмична рамка.
Крайната цел на проекта - „да свърже запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността“ зависи от постигането на четири специфични цели (които са обсъдени по-долу). Преди всичко целта е свързана с
промяна на мисленето или смяна на модела, при който опазването на природата и развитието (на селските райони) да се подпомагат взаимно, а не да бъдат проблем или ограничение. Резултатите от проекта и разговорите с
бенефициерите и заинтересованите страни показаха, че този процес на промяна на мисленето е налице във всички случаи: най-напред сред партньорите в консорциума, които заявяват, че разбират по-добре потребностите на
малкия бизнес и селските райони и/или влиянието на дейностите на земеделските стопани върху тревните площи
в зони с висока природна стойност; след това са обществените органи, които виждат как изискванията за хигиена
на хранителните продукти могат да се реализират в полза на земеделските стопани, без да се правят компромиси
с хигиенните норми; местният бизнес възприема щадящ природата подход на управление; администрациите на
защитените територии заявяват, че ролята им е „да работим с местните хора и общности, защото в противен случай не можем да говорим за опазване на природата“ и т.н. Тези промени в мисленето са основа за свързване на
опазването на биологичното разнообразие и развитието на селските райони чрез използваните подходи, методи и
инструменти, описани в по-долу с отделните цели на проекта.
1.

Предоставяне на инструменти и механизми за ефективно прилагане на съответното законодателство, гарантиращо устойчиво ползване и дългосрочно опазване на териториите с висока
природна стойност

Използваните от проекта инструменти и механизми за запазване целостта на териториите с висока природна стойност са схемите за Плащания за екосистемни услуги (ПЕС) и екстензивно управление на тревните зони в териториите с висока природна стойност, както и обучение, изграждане на капацитет и създаване на мрежи за ефективно управление на защитените зони.


Екипът на проекта приложи на пилотна основа 4 частни схеми за устойчиво финансиране на екосистемните
услуги и управление на природните ресурси в проектните райони Западна Стара планина, Врачански Балкан и
Централен Балкан. Схемите привлякоха подкрепа от местните и национални фирми, което помогна за повишаване на осведомеността и засилване на ангажимента към устойчиво ползване и опазване на зоните с висока природна стойност. Общо финансовите средства, генерирани през периода 2014-2016 г. от четирите частни
ПЕС схеми възлизат на 15 118.65 лв. Финансовите средства не са предоставени на администрациите на защитените територии, а са предоставяни чрез местно НПО, което работи в защитената територия (ЗТ).



Проектът е допринесъл и за разработването и на 2 публично финансирани национални схеми в горскостопанския сектор чрез застъпничество и подкрепа със специалисти за включване на съответната мярка в Националната програма за развитие на селските райони 2014-2020, и за разработването на наредбата за включване на
концепцията ПЕС в Закона за горите. Въпреки, че все още не се реализира, ПЕС концепцията се обмисля от
обществените органи, което е много положителен елемент.



Проектът провери на практика финансовите инструменти (ФИ), при които съгласно съответните критерии се
дава подкрепа на до 5 щадящи околната среда бизнес начинания, които ще даряват 20% от годишните си печалби за дейности в защитените територии. Първото финансиране, генерирано от тези финансови инструменти, се очаква да постъпи през месец април 2018 г. Минималните суми, които ще бъдат дарявани от тези 5 подкрепени фирми възлизат на 8 450 лв. годишно за срок от 5 години, или общо 42 250 лв.
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Двата модела - ПЕС схемите и ФИ - са нови за контекста в България и за гарантирането на пълното изпълнение и устойчивост на резултатите след края на проекта през м. септември 2017 г. ще се изискват действия от
страна на водещи организации.



Проектът е оказал подкрепа на 28 животновъди, които използват пасища, ливади и мери (бивши общи земи) в
два проектни района и е повлиял върху управленските практики на над 50 потребители на пасища в национален парк „Централен Балкан“ чрез агроеколгичната схема „Сезонна паша (Пасторализъм)“. Но екипът на проекта не поддържа системна информация за конкретните практики за управление на пасищата.



Проектът е организирал 5 годишни обучения по 5 дни всяко. Участвали са общо 256 души от над 90 различни
институции (паркови дирекции, НПО, държавни ведомства, бизнес-средите и академичните среди, работещи
за управление на природните ресурси и защитените територии). Представени са 100 лекции по 130 теми, като: Схеми за финансиране в защитените територии, Делегирани бюджети за защитените територии, Плащания
за екосистемни услуги, Престъпления срещу природата, Кооперативи за доставка на органична продукция и
храни, Фондове на ЕС за управление на природните ресурси и защитените територии, Съвременни комуникационни практики и комуникационни кампании, и др.



Главните ползи5 от обучението по управление на защитените зони са свързани с: Нови професионални знания
и умения (за 80% от участниците); Нови контакти (76,4%); Възможности за обсъждане с колеги (76,4%); Идеи
за нови дейности (61,8%) и Сравняване на професионалните дейности със състоянието в други организации и
институции (60%). Интервюираните бенефициери оцениха високо тази насоченост на проекта (дейности и резултати).
2.

Разработване на модели за устойчиво ползване на селските райони и подобряване на социално икономическия контекст чрез повишаване на доходите на местните общности и фирми

Поощряваните от проекта модели за устойчиво ползване на селските райони представляват подкрепа за подпомагащия биоразнообразието бизнес (ПББ) и земеделски стопанства, с добавяне на стойност към продуктите и услугите от зоните с висока природна стойност, включително опазване на местните породи като важна част от разнообразието в зоните с висока природна стойност и създаването на устойчиви пазарни канали. Освен това проектът е
разработил бизнес стратегия за управлението на детската природна академия „Узана“.


Проектът е оказал подкрепа на 8 фирми с ПББ в двата проектни района - 5 в зони от Натура 2000 в Западна
Стара планина и 3 в района на Централен Балкан. Оказаната на кандидатите и след това бенефициери техническа и административна подкрепа е оценена високо от всички интервюирани (7 от 8). Това им е позволило
да подготвят добри предложения, които са били одобрени, и след това за финансовите и технически отчети.
Сравнението между подхода за финансиране на ПББ (администриране) и други (предимно финансирани от ЕС)
схеми е определено в полза на ПББ.



Подкрепените от проекта животновъдни ферми за мляко и месо са 28. От тях 19 мандри са в проектните райони, а 9 са извън тях. 12 ферми са официално регистрирани, а 16 са в процес на регистриране. 11 мандри
участваха в организираните от проекта фермерски пазари през 2017 г.



От района на Централен Балкан има само 8 производители на млечни продукти, което изненадва, предвид
факта, че пасищата в националния парк се използват от над 50 животновъди. Ниската заинтересованост за
регистриране за преки продажби заслужава допълнително внимание (проучване) с оглед разширяването на
дейността в териториите с висока природна стойност.



Не са регистрирани подпомогнати от проекта месни продукти от пасящ добитък и от сходни системи на земеделие в територии с висока природна стойност. По принцип това е по-трудно, поради необходимостта от кланица.



Същевременно, приносът на проекта за подобряване на системата/законодателството за регистриране на
млечни продукти за директна продажба е високо оценено от земеделските стопани, които осъществяват такива продажби, както и от отговорната обществена администрация - Българската агенция по безопасност на
храните и МЗГ. Това е още едно забележително постижение на проекта.



Той следва два пътя за оказване на подкрепа за опазването на местните породи. Единият е осигуряване продължаването на правителствената подкрепа за редките породи от агроекологичната мярка на Националната
програма за развитие на селските райони и през периода 2014-2020 г. Това начинание завърши с успех. Но
наличната подкрепа в предишния програмен период на ЕС и нарастващият брой животни от редки породи
изискват по-солидни критерии за определяне на породата на животните. По тази причина начело на усилията
на проекта за разработване на генетичен пръстов отпечатък за 27 редки породи застана партньорът от обществения сектор - Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. ДНК анализът
на породите говеда е най-развит, докато ДНК анализите на породите овце, кози, коне и биволи изостават. Основните причини са закъснелия финансов принос от националното правителство за създаването на лабораторията (едва през 2016 г.) и техническите изисквания за породите овце и кози.

5

Оценката за повишените знания за управление на защитените зони е въз основа на организирано от АПБ проучване през 2017 г. Отговорите са от 141 души от общо 188 (75%) участници в първите 4 обучения.
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Проектът разреши с голям успех един от най-важните проблеми за земеделските стопани - да продават продукцията си (по принцип и както се установи от разговорите в групи по време на теренната мисия). Проектът
е инициирал и разработил четири канала за продажба: (1) Седмични фермерски пазари – в кв. „Борово“ и на
други места в София; (2) Празнични пазари – на Великден, Коледа и други събития; (3) Интернет-платформа
„Храна от Балкана“; и (4) Преки продажби във фермите. От началото на проекта броят на земеделските стопани на фермерските и празничните пазари се е удвоил (от 8 на 17); Броят на продуктите се е утроил (от 7 на
24); Постъпленията са нараснали четирикратно (от над 4 000 лв. на над 16 000 лв.).



Създаването на детската природна академия е съобразено с бизнес модела от самото начало – от избора на
място и сграда чрез публично-частно партньорство между БФБ и община Габрово, до разработването и приемането на бизнес стратегия и оперативен план за управлението на академията. Амбицията на управата и екипа на академията се вижда в плана за посещения и генерирани доходи. Твърде рано е да се оцени устойчивостта на резултатите, защото е приет през есента на 2016 г. Освен това няма пряко доказателство за въздействието на детската природна академия „Узана“ върху посетителите и участниците - провеждани са само
проучвания на място за удовлетвореността от организацията в академията. Един обещаващ подход е развиващото се партньорство с други НПО в областта на образованието и природозащитата с цел по-широко рекламиране на академията и привличане на повече деца.
3.

Повишено разбиране на значението на устойчивото развитие и опазването на селските райони

Подходите за повишаване на общественото участие в управлението на природозащитната дейност включват разработване и реализиране на конкретни модели за адаптивно управление в национален парк „Централен Балкан“;
обучение, консултации и техническа помощ за земеделски стопани, ПББ, както и публичната администрация. Поширокообхватните цели за повишаване на осведомеността и оценка на продуктите, услугите и опазването на териториите с висока природна стойност са реализирани чрез различни дейности онлайн (Интернет-сайтове, Фейсбук), чрез пресата, радиото и телевизията, както и кампании, включително национална медийна кампания за награждаване; а също и организиране и участие във фестивали, открити дни, зелени дни, дегустация на храни от
територии с висока природна стойност и др.


В НП „Централен Балкан“ е използван метод за адаптивно управление на природозащитната дейност. Събирането на земеделски стопани, парковата администрация и НПО се е оказало полезно за подобряване на комуникацията между страните, както и за подобряване на разбирането на гледната точка на другите. Това е довело до намаляване на конфликтите при разпределяне на пасищата и до подобрено разбиране за нуждите от
опазване в защитената зона. Подходът и резултатите/споразуменията за целите за опазване на пасищата е
интегриран в новия план за управление на парка. Подходът и резултатите/споразуменията за целите за опазване на пасищата е интегриран в новия план за управление на парка.



Друг много успешен резултат на проекта са повишените знания за производството в стопанството и поощряващия биоразнообразието бизнес. Интервюираните земеделски стопани и фирми признават принос на екипа
на проекта, позволил им да разберат изискванията и да ги изпълняват по-добре в своите стопанства. И двете
групи бенефициери подчертават необходимостта от продължаване на подобно обучение.



Служителите на Българската агенция по безопасност на храните и дирекцията по животновъдство към МЗГ
признават, че обученията и пътуването за обмен на знания до Швейцария са променили мисленето им и са им
позволили да разберат и променят отношението си към преработването във фермата. Един от интервюираните хора сподели с нас: „Преди отговорът на въпроса „Мога ли да продавам мляко директно“ беше „Да, виж
Регламент (EC) № 853/2004.“ Сега казваме: „Да, имате тази възможност, и трябва да постъпите така и така.“



Националната медийна кампания за награждаване е подобрила профила и имиджа на поощряващия биоразнообразието бизнес и природозащитните организации и получи признание от медиите, бенефициерите и партньорите от консорциума.



Целевият брой от 100 000 души в събития с присъствие на живо или виртуално е надминат още през втората
година от изпълнението на проекта.



Членовете на консорциума са организирали и участвали в редица срещи на местно ниво. Но липсата на система за редовен мониторинг не позволява генериране на по-подробна и смислена информация за ефективността
от поощряването на местни форуми за вземане на решения.



Една особена целева група за проекта са младите водачи в областта на природозащитата. Всяка година са
четени над 25 лекции по теми, свързани с опазването на природата, като са присъствали над 1000 студенти.
Лекциите са четени редовно в два университета в София и, по специална покана, в университети в Бургас,
Пловдив и Шумен. Освен лекциите, са били организирани 4 образователни студентски лагера, всеки за 2-30
души, като 16 студенти са получили подкрепа със стипендии за дипломните си работи. Разговорите със студентите показаха, че най-големият принос на лекциите и студентските лагери е връзката между практическия
опит и академичните знания. Така е повишено разбирането на ключовата роля на НПО и гражданите, заедно с
публичната администрация, за опазването на околната среда. За получателите на стипендиите за студентските работи тази подкрепа е рядка възможност за принос в изследвания по теми, тясно насочени към конкретни
аспекти на природозащитата в България. От особена важност е силното убеждение на участвалите в проекта
студенти, че в България съществува жизнена природозащитна общност от настоящи и бъдещи професионалисти, НПО и граждани.
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4.

Гарантиране на дългосрочната устойчивост на резултатите от програмата чрез интегриране
на дългосрочните й резултати в съответното законодателство



Проектът е имал ефект за интегрирането на констатациите и резултатите в съответните национални законодателни документи. Заедно с останалите членове на коалиция „За да остане природа“, партньорите от консорциума са оказали влияние във връзка с 11 закона, 27 наредби и 20 политически документа6.



Проектът е представил и обсъдил с БАБХ и МЗГ две предложения за промени (през 2014 г. и, съответно, 2015
г.) на Наредба 26/2010 за директните продажби. Предложените промени на тази наредба са били много важни
за опростяване на процедурите за кандидатстване на земеделските стопани. В резултат на тези промени, броят регистрирани млекопроизводители е нараснал значително - над 70 в цялата страна.



Екипът за проекта е участвал и продължава да участва пряко в изготвянето на наредба за изпълнението на
ПЕС схемите в съответствие със Закона за горите, чл. 249. Това е друг важен ключов резултат от изпълнението на проекта - навременни и целенасочени изменения на съществуващото законодателство с цел намаляване
заплахите за биоразнообразието и въвеждане на концепцията за ПЕС схемите.



Един специфичен принос на проекта е застъпничеството за продължаване на подкрепата за органично земеделие, пасторализъм, редки породи и земеделие в територии с висока природна стойност, както и въвеждането на горските екологични плащания и компенсаторните плащания за гори в мрежата Натура 2000 в Националния план за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2.2.2

Укрепване на коалиция „За да остане природа“ и засилване на подкрепата за опазването на природата

Обосновката за подпомагане на укрепването на коалицията е в засиленото консолидиране на екологичния сектор
към по-ефективно влияние върху политиките, привличането на повече граждани като поддръжници на природозащитата, поддържане на мощен инструмент за популяризиране и създаване на силни предпоставки за устойчивост на резултатите от проекта.
Създадена през 2007 г., коалицията е най-активният и влиятелен участник в областта на опазването на околната
среда, като основният стремеж в работата й е ефективното прилагане на съответните национални политики и
законодателство. В българската общност от НПО, коалицията е един от малкото модели за ефективна голяма мрежа, а партньорите в проекта са сред най-активните й членове. Коалицията е неформално сдружение на 25 членуващи организации и над 50 приятели - НПО, фирми и граждани.
Проектът успешно допринася в пет критични организационни области на развитие, в които преди 2012 г. са срещани трудности: стратегическо планиране, вътрешна координация и комуникация, управление на човешките ресурси (предимно доброволци) и работа с обществеността.
През времето на проекта коалицията е провела над 30 срещи за обсъждане на теми в широк диапазон, като стратегическо развитие, изготвяне на годишни планове, координиране на общите позиции по важни политически въпроси, срещи с поддръжници и доброволци. Списъкът с доброволци е обновяван редовно и разпращан на 20 групи
за организиране на подкрепата от доброволците според компетенциите им. Управлението на сайта на коалицията
и на нейната страница във Фейсбук като ключови механизми за работа с обществеността, са структурирани по
съдържание и по разпределение на задълженията на членовете за качването на информацията.
Подкрепата за коалицията осигури:


Непрекъснат мониторинг на изготвянето и изпълнението на политиките и законодателството.
Това включва всички съответни публичните администрации на централно и регионално ниво. Мониторингът
не е бил централизиран, но е провеждан от екипите на различните членуващи организации.



Непрекъсната работа по политиките. През времето на проекта коалицията е оказала влияние за измененията на 11 закона, 27 наредби и 20 политически документа7;



Бърза реакция при нарушения. Коалицията или партньорите в проекта от нейно име са реагирали (с подаване на сигнали до институциите, съобщения в пресата, застъпничество, експертна подкрепа за местни групи и т.н.) в над 40 конфликтни случаи. Работата от нейно име в много случаи създава солидна основа за следващи политически действия.



Допълнително консолидиране на екологичния сектор. Всички партньори в проекта считат коалицията
за представител на най-активния сегмент от сектора на екологичните НПО. Въпреки, че заради разликите в
организационното устройство и обхват на дейностите на членовете и приятелите не всички от тях са можели
да заемат общи позиции на базата на пълна информираност по належащи въпроси, общността непрекъснато е

6

Не всички от тях са посочени в годишните отчети. Тази информация е предоставяна от партньорите в проекта при изготвянето
на сборник с основните повлияни от проекта точки.
7
Не всички от тях са посочени в годишните отчети. Тази информация е предоставяна от партньорите в проекта при изготвянето
на сборник с основните повлияни от проекта точки.
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подкрепяла своите членове. Дори индивидуалните позиции на всяко НПО са подписвани с текст „от името на
коалиция „За да остане природа“.


Привличане на повече граждани за природозащитната кауза. През времето на проекта посетителите
на страницата във Фейсбук са нараснали над 4 пъти - от 7 000 през 2012 г. на 31 000 през 2017 г. Протестите
през 2013 г. (срещу застрояването в Пирин и по черноморското крайбрежие) и през 2015 г. (отново срещу
строителство в 3 защитени територии) мобилизират хиляди хора. Кампанията „Да спасим Пирин“ през ноември 2016 г. набира над 100 000 писма за подкрепа.

Определен успех на проекта и коалицията е поддържането на кръг от доброволци, посветени на природозащитната кауза, а не на конкретно НПО. Броят им е над 300, като 100 от тях са редовни участници в различни мероприятия.
Друга връхно постижение на проекта е подчертаното увеличение на активността на местните жители, които сигнализират на коалицията или на индивидуални партньори на проекта относно природозащитни нарушения и/или
търсят отговори на въпроси и съвети. Това увеличение показва ясно способността на партньорите да реагират на
конкретните нужди на местното население, да решават конкретни въпроси и да засилват доверието на отделните
хора, които не са ангажирани пряко с природозащитни дейности.

2.2.3

Обхват и досег с хората в сравнение с подобни проекти

В рамките на този преглед от екипа беше поискано да коментира обхвата и досега до хората на сравними проекти
на национално и/или европейско ниво, ако има такива. Тъй като не е възможно да се направи задълбочено проучване на достиженията на различни проекти в рамките на този преглед, набелязваме елементи от интерес за проекта в евентуална следваща фаза.
Като подобен на обсъждания тук проект може да бъде посочен проектът HNVF – Rural Development and High
Nature Value Farmlands in Romania” (Земеделие с висока природна стойност - Развитието на селските райони и
стопанствата с висока природна стойност в Румъния), въпреки че е по-кратък (3 години) и с около една четвърт от
бюджета (1 245 712,00 швейцарски франка). Крайният резултат е: „Подобрена икономическа жизненост на местния поминък от стопанства с висока природна стойност в Румъния чрез защита на агроекологичните ползи.“ По
своето съдържание, този проект е с по-малък обхват, като е ориентиран главно към земеделските стопани и производители в райони висока природна стойност, за да им осигури инструментите за по-добър достъп до агроекологични субсидии и за подобряване продажбите на тяхната продукция. Но всъщност географският му обхват е поголям още от самото начало, като обхваща 6 пилотни района в северните части на страната (включително Трансилвания).
В рамките на своя компонент „политика“, проектът оказва важно влияние за конкретна мярка за земеделие с висока природна стойност, като с подкрепата си благоприятства възможностите за такова земеделие. Влиянието върху
политиката е постигнато чрез интензивно лобиране, подпомогнато от първоначалните проучвания на веригата на
формиране на стойност от зоните с висока природна стойност, и маркетинга.
Проектът акцентира върху обучението на „фасилитатори от общността“, вместо да работи директно със земеделските стопани. В 6 пилотни района са обучени 15 фасилитатора от общността. По този начин са информирани/обучени около 800 земеделски стопани. Това означава, че няма възможност за директно сравняване на резултатите на ниво земеделско стопанство. Като част от проекта е разработена изходна стратегия, позволяваща на
фасилитаторите от общността да търсят нови източници на финансиране след неговия край.
Целта на проекта е да осигури основа за по-добро управление на зоните с висока природна стойност и по-добри
пазари за произведените в тях продукти. За целта е разработена колективна емблема. Не е правена официална
регистрация на търговска марка, за да се запази лек вътрешен контрол с ниски разходи. Независимо от недоверието в Румъния към колективната организация на земеделските стопанства, проектът успява да учреди един
кооператив и една асоциация на земеделски производители - жени. Изграден е и инструмент за информиране с
SMS, както и онлайн магазин. Подкрепени са и фермерските пазари, както и други средства за достъп до пазара,
като микробус, оборудван да служи като мобилен магазин за продукти от зони с висока природна стойност.
Подобен проект в Полша е наречен „Разнообразие на видовете в Натура 2000“. Бюджетът му е 2 853 мил.
швейцарски франка за срок от 5 години (до м. юни 2017 г.). Акцентът на този проект е поставен върху изследователската работа и обучението, и по тази причина резултатите му на ниво подкрепа за фирмите и земеделските
стопанства не са сравними с тези на българския проект. Но е интересен подходът чрез сравняване на различни
земеделски практики и агроекологични схеми за биоразнообразието (биологично земеделие; обширни трайни
тревни площи; опазване на застрашени видове птици и местообитания извън Натура 2000; опазване на застрашени видове птици и местообитания в Натура 2000) и следващото разпространение на резултатите.
Друг проект в Полша, също по линията на швейцарския фонд за разширяване на ЕС, съсредоточава усилията си
върху управлението на природни паркове с устойчив туризъм (“People-Friendly Carpathians” „Приятелски към
хората Карпати“), като включва информация и комуникация за екологосъобразни инвестиции. Това е доста малък
проект (<1 мил. швейцарски франка) с продължителност от четири години (2011-2015). Зеленият инвестиционен
център за услуги (Green Investment Service Centre) продължава да работи с финансиране от фондация, малки собс22/64
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твени приходи и вноски от доброволци. Той осигурява консултантски услуги на фирмите, които искат да работят в
зоните от Натура 2000 и са подвластни на съответните норми. През 2016 г. центърът предлага услуги на фирми в
области като регионално рекламиране, туризъм, архитектура и местно производство8.
Двама от партньорите на консорциума (БДЗП и ВВФ DCP) са работили преди това по проекти с подобна насоченост в различни части на България, финансирани от различен донор. Настоящият проект използва като
значителна основа опита от тези и от други предишни проекти. Следователно, подкрепата за земеделските производители в зоните с висока природна стойност за регистрация за преки продажби, разработването на частни ПЕС
схеми, включването на местния бизнес, както и необходимостта от промяна и/или изменение на съществуващата
правна рамка са проверени в други времена и финансирани от други донори, което ги прави трудно сравними с
настоящия проект.
Продължителност
на проекта:

Общ
бюджет

Брой територии
на проекта

Акцент

BG: Опазване на
биоразнообразие
от глобално
значение в тревните площи на
планина Понор
чрез подкрепа за
традиционното
местно стопанство

2007-2011 (2012)

2,2
мил.
щд

3: Западна
Стара планина,
Понор, Бесапарски възвишения

Опазване на природата/подкрепа за местната селскостопанска
икономика

БДЗП

GEF / UNDP

BG: Поощряване
на плащанията за
екосистемните
услуги и свързаните с това схеми
за финансиране в
дунавския басейн

2009-2013 (2014)

2,3
мил.
щд

4: 2 в България
2 в Румъния

Опазване на екосистемните услуги/нови
модели за устойчиво
финансиране

WWF DCP

GEF / UNEP

RO: HNVF – Развитие на селските райони и
земеделските
земи с висока
природна стойност в Румъния

2013-2016

1,2
мил.
шв.
франка

Зони с висока
консервационна
стойност

Защитата на природата
и устойчивото земеделие

Консорциум с
партньори от
Швейцария и
Румъния

Швейцарски
принос за
разширяването

PL: Разнообразие
на видовете в
Натура 2000

2011-2017

2,9
мил.
шв.
франка

1: Lubelskie
Voivodeship

Защита на природата/изследвания

Местни и
регионални
власти

Швейцарски
принос за
разширяването

PL: PeopleFriendly
Carpathians

2011-2015

0,9
мил.
шв.
франка

1: Полските
Карпати

Опазване на природата, туризъм, предприемачество

Фондация
„Партньорство
за околната
среда“

Швейцарски
принос за
разширяването

Име на проекта

Изпълняващ
партньор

Донор:

Таблица 2: Подобни проекти
Накратко обхватът на проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“
е голям в сравнение с други проекти от гледна точка на бюджета и предприетите дейности. В проекта, в подход
на сътрудничество с партньорите от НПО сектора и правителството, са проверени редица нови инструменти, като
плащанията за екосистемни услуги. В сравнение с проектите с по-тясна тематична насоченост, комбинираният
досег до хората на българския проект изглежда логичен. Освен това, чрез сътрудничеството отделните партниращи НПО се учат един от друг и променят подходите си. Това може отначало да е предизвикало забавяне на проекта, но в крайна сметка заздравява знанията на всяка организация. Възможно е да са били подценени необходимото време и усилия за изграждане на солидна база от обективни факти за реализиране на всички нови инструменти.

8

http://www.cozi.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-384; Лична информация на екипа на проекта
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2.2.4

Поуки относно ефективността

Решителен фактор за успеха е работата успоредно на нивото на общностите и на законодателно ниво. Работата на
местно ниво създава доверие за работа на политическо ниво; а работата на политическо ниво имаше важната
роля да подобри ефективността и устойчивостта на усилията на местно ниво.
промяната на мисленето и политиките е възможна дори в нестабилна външна среда (напр. промени на правителството). Ключовите фактори за успеха са знанието и експертният опит (на екипа на проекта), стратегията за постигане на промяна на политиките (кога, какво и с кого/на какво ниво), и упоритостта.
Съчетанието на различни нива на научаване (обучение, учебни пътувания и учене чрез практика) е допринесло за
промяната на мисленето на заинтересованите страни относно интегрирането на природозащитата и местните стопански дейности.
В проекта са използвани различни критерии за финансовите подходи (ПББ, ФИ, ПЕС). Координирането на инструментите за малкия бизнес (напр. с един вземащ решения комитет) биха направили намесата на проекта попоследователна (и по-добре измерима).
От решаващо значение за увеличаване на мащабите е да се преодолеят причините за нежеланието на млекопроизводителите да се регистрират официално. За всички фирми, често пъти „приемащите новото отрано“ са хора,
произлизащи от градска среда, поради което са необходими мерки за разширяване на устойчивото предприемачество като информационни кампании и специфично обучение. Хората с градски произход често нямат необходимото обучение за производството на земеделска продукция.

2.3 Ефикасност
2.3.1

Управленските структури

В изпълнението на проекта участват шест структури:


Национално координационно звено Националното координационно звено отговаря за включването на
фонд „Гражданско общество“ в портфейла мерки за подкрепа и, по принцип, за мониторинг на изразходването
на средствата от този фонд. Звеното провежда годишни срещи с ШПРС и е представено в Надзорния съвет на
фонда.



Надзорен съвет на ниво тематичен фонд Членовете на надзорния съвет са представители на 4 български
министерства (МОСВ, МЗГ, МТСП и МП), български НПО, Националното координационно звено, Швейцарското
междинно звено и ШПРС. Ролята на надзорния съвет е на стратегическо ниво за целия тематичен фонд, като
осигурява изпълнението на целите на фонда, спазването на правните и финансови изисквания и надзора над
системите за управление.



Очакванията от Стратегическата платформа (СП) е тя да осигури последователност на програмата и съответствие с целите на високо ниво. Планирани са годишни срещи с един представител на Швейцарското междинно звено, МОСВ, МЗГ, 4-те целеви групи на проекта, и партньорите от България и Швейцария. Поконкретно, от стратегическата платформа е очаквано да следва и консултира общото изпълнение на проекта и
неговото влияние, да оценява и улеснява предложенията за промени в законодателството и да улеснява политическия диалог на по-високо ниво.



Швейцарското междинно звено (ШМЗ) е под водачеството на фондация „InnovaBridge“, представлявана в
България от Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП). Задълженията на ШМЗ са свързани с всички аспекти на управлението на фонда „Гражданско общество“ - сключване на договори с получателите на финансиране, предоставяне на подкрепа и консултации по време на изпълнението на проектите, мониторинг и контрол, избягване на двойно финансиране на проектите, преглед и одобрение на отчетите за
проектите, плащания, стартиране на мерки за публичност, докладване пред ШПРС и др.

 Управителен съвет за проекта (УСП) е планиран и учреден с цел осигуряване успешното изпълнение на
комплексна програма без компрометиране на идентичността и индивидуалното развитие на НПО. Всички партньори са представени в съвета (с две места за швейцарските организации). УСП отговаря за всички основни
аспекти на управлението на проекта - надзор над работата на звеното за управление на проекта, изготвяне на
планове и промяна на дейностите, координиране на работата между различните компоненти и хоризонталните
цели, одобряване на всички стъпки, свързани с подкрепата за бизнеса, одобряване на бюджети и отчети.
 Организацията „Биоселена“ изпълнява ролята на Изпълнителна агенция и домакин на Звеното за управление на програмата (ЗУП). Задълженията й включват контактуване с ШМЗ, подписване на договори и
разпределяне на средства сред партньорите в консорциума, изпълнение на функции на секретариат на Стратегическата платформа и ЗУП, изготвяне на консолидирани полугодишни и годишни отчети, създаване на обща визуална идентичност на програмата и изпълнение на общата стратегия за видимост.
Четири от горните задачи са необходими по линията на Договора с фонд „Гражданско общество“ и две - за Стратегическата платформа и ЗУП - са предложени от партньорите в проектния документ.
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От интервюто с представител на Националното координационно звено беше установено, че проектът се познава в детайли. Проектът се счита за важен заради непосредствените ползи в областта на природозащитата и
местната икономика, както и заради укрепването на организациите от гражданското общество. На сформирането
на голям консорциум от различни НПО се гледа като на успешен подход за мащабни проекти, а на ефективното
партньорство като модел за сътрудничество между НПО. Изпълнението на проекта се отчита на срещите на Надзорния съвет съгласно изискванията, като на Националното координационно звено и ШПРС се гледа като на основен партньор, а не като на наблюдател. Националното координационно звено доказва това при нужда от улеснение на високо ниво за осигуряване на забавеното държавно съфинансиране за генетичната лаборатория.
Стратегическата платформа не е отговорила на очакванията, заложени в проектния документ. През 2014 г. е
проведена среща и са предложени мерки за подкрепа на изпълнението на целите на проекта. Но присъстващите
представители на министерства не са били на позиции, позволяващи вземане на решение и освен това, тъй като
стратегическата платформа е неформален орган, срещата не е дала конкретни резултати. Не са провеждани следващи срещи; освен това, следващите правителства не са изявили интерес да сътрудничат.
Ролята на Швейцарското междинно звено беше обсъдена по време на разговорите и в сесията за самооценка. Комуникацията със звеното почти изключително е била ориентирана към административните аспекти на изпълнението на договорите - отчитане, процедури за възлагане на обществени поръчки, детайли във връзка с финансирането и т.н. Комуникацията относно екологичните аспекти на проекта и неговото развитие е провеждана
основно и директно с ШПРС. Освен случаите с въвеждане на някои труди условия за партньорите9, ШМЗ е проявявало отзивчивост, особено с навременните си действия при промени на проекта. Необходимо е да се отбележи, че
(a) ШМЗ е избрано успоредно с подготовката на проекта, (б) то не е имало роля при изготвянето на проекта и
подбора на партньори, и (в) БИТСП, макар и с опит от работата с НПО, не са работили по проекти с чисто екологична насоченост. Следователно, важни части на процеса на изпълнение на проекта са оставени без отговорен
орган - например текущия външен мониторинг, контрол на качеството и обратна връзка по същество. В началото
по замисъл проектът изисква партньорски мониторинг, което се оказва трудно предвид различните задължения на
партньорите.
Управителният съвет на проекта е същинското колективно тяло, отговорно за управлението на проекта. Въз
основа на прегледа на документи и разговорите беше установено, че Управителният съвет на проекта е истински
управленски орган, а не формална структура. Срещите му се провеждат 4 пъти годишно и Швейцарското междинно звено е представлявано на всяка о тях. Управителният съвет рецензира резултатите от проекта по компоненти
и финанси, одобрява предложените за подкрепа фирми, взема решения по належащи въпроси, и подобрява координацията на работата между различните компоненти. На практика, всички основни решения относно изпълнението на резултатите от проекта, включително измененията на логическата рамка са обсъждани и приети на нивото
на съвета. През втората година на проекта Управителният съвет предлага българските партньори в проекта да
провеждат редовни координационни срещи за подобряване ефективността и ефикасността. През 2015 г., след
анализ на натрупаните закъснения и предизвикателствата и в търсене на адекватно решение, Управителният съвет провежда разширена среща - тридневна сесия за планиране. Именно на тази сесия наред с другите мерки се
предлага удължаване на проекта.
Относно ефективността, всички интервюирани лица изразиха съгласие, че Управителният съвет на проекта е изиграл ключова роля за успеха на проекта. Установени са някои предизвикателства пред ефикасността. Тъй като
решенията на Управителния съвет са вземани с консенсус, често пъти обсъжданията са се проточвали и са изисквали допълнителни разяснения, като в някои случаи обсъжданията на въпроси извън компетенциите на партньорите са създавали затруднения. Мненията относно бавния процес на вземане на решения са свързани не просто с
работата на Управителния съвет, а с цялостното устройство на управлението на проекта, т.е. с размера на консорциума, с различния предишен опит на партньорите.
По наше мнение, въпреки че тези предизвикателства са създавали известно напрежение и са отнемали повече
време от първоначално планираното, те не са се отразили неблагоприятно на резултатите на проекта. Проблемът
е, че процесът на вземане на решения е протичал по-бавно от очакваното. Въпросът за осигуряване на ефикасни
механизми за управление е бил донякъде изоставен при подготвителната фаза, когато приоритетът е поставен
върху изграждането на съгласуван проект с общи цели.

2.3.2

Консорциумът

За да се запази идентичността на всяка НПО и да се осигури равенство в процеса на вземане на решения при
ежедневното управление, е избран модел за управление на проекта чрез координация, а не чрез водачество. Съгласно този модел, организацията „Биоселена“ е в ролята на представител на консорциума пред Швейцарското
междинно звено, ШПРС и Националното координационно звено, а също и на изпълняващ партньор, отговорен за
определени дейности и резултати. Всички интервюирани лица от съответното ниво изразиха съгласие, че „Биосе-

9

Например, доказателствени документи за изплащане на заплати, изисквания за обществени поръчки в случаите, когато е счетено, че по-подходящо е прякото сключване на договори, проверка на всяко счетоводно перо и др. Тези условия се прилагат за
целия тематичен фонд и са извлечени от съответното българско законодателство.
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лена“ с успех разграничава ясно тези роли и че като координатор тя е била добре осведомена, акуратна, отзивчива и насърчителна. Един недостатък на това управленско решение е, както е отбелязано по-горе, отсъствието на
управленска структура, която да поеме отговорностите във връзка с външния мониторинг и осигуряването на качеството. При по-директен стил на управление процесът е можело да стане по-стегнат от самото начало, но и да
изложи на риск нарастващата сплотеност между членовете на консорциума.
Предизвикателствата пред изпълнението на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:
2.3.2.1

Закъснение спрямо първоначалния график

Повечето проектни дейности са реализирани със закъснение, предимно поради:


Непрекъснатите промени на правителството10 (следвани от промени на различни нива на публичната администрация, включително на повечето директори на националните и природните паркове) и забавяне на съфинансирането от МЗГ;



Продължителни преговори с местните власти (в случая с природната детска академия „Узана“);



Прекалено оптимистични очаквания за готовността и желанието на местните земеделски стопани и фирми да
се ангажират с проекта;



(през първите две години) Комплексен характер на програмата и изисквания за отчетност, които водят до
забавяне на докладите от партньорите пред „Биоселена“, а след това от „Биоселена“ пред Швейцарското
междинно звено.

Всички забавяния, отразени също при разпределянето на средствата, са обсъждани и правилно представяни в
докладите. Отговорът на страните е адекватен, напр. насърчаването на ПЕС схемите продължава въпреки закъсненията при изготвянето на окончателния проект на наредбата за ПЕС схемите, решение за подкрепа на създаването на НПО ЕКИП Българка в НП „Българка“ с цел заобикаляне на трудните отношения с новия директор на парка, разширяване на територията на проекта, за да включи нови земеделски стопани и фирми. Всички партньори са
отдали особено значение в работата си на правилното адаптиране на проекта в отговор на неконтролируеми/непредсказуеми събития. Такива фактори са наложили двукратна промяна на логическата рамка - през 2014 и
2016 г.
Закъснението на дейностите, за което се изисква сътрудничество с публичната администрация и ниският интерес
от страна на земеделските стопани не са резултат на неправилно планиране. Някои от интервюираните земеделски стопани споделиха мнението, че им е трябвало време и доверие, за да се ангажират. Случаят с използване на
местни НПО като посредници при ПЕС схемите е различен. Най-напред, фактът, че в националния бюджет се внасят пари, генерирани от защитените територии, е трябвало да бъде отчетен преди стартирането на проекта. На
второ място, насоката на развитие на една независима НПО може да се променят в зависимост от стратегията на
нейния управителен съвет. Следователно, бъдещото изпълнение на ПЕС схемите не може да се счита за гарантирано - независимата НПО може да възприеме друг подход към природозащитата и/или развитието на общността.
На трето място, дори ако бъде инициирана частна ПЕС схема с подкрепата на благоразположен директор на парка,
бъдещите промени във водачеството биха компрометирали устойчивото й реализиране в дългосрочен план.
2.3.2.2

Проблеми с комуникацията и координацията

Между българските партньори. Проблеми са съществували предимно между „Биоселена“ и БДЗП, които са
изпълнявали идентични дейности за добрите земеделски практики в два различни района. Двамата партньори
считат този проблем за маловажен и личен, който е решен в хода на проекта. Но докладът от мисията през месец
март 2016 г. от един от швейцарските експерти споменава тези проблеми по доста рязък начин - като застрашаващи успешното изпълнение на проекта. След дискусия между експертите и представителите на двете НПО се
стига до решение за група конкретни мерки. По време на разговорите и сесията за самооценка беше съобщено, че
е намерено сполучливо решение на тези проблеми. Тъй като въпросният компонент е приключен успешно, нямаме
основания да смятаме, че това не е така.
Между българските и швейцарските партньори. Ролята на швейцарските организации не е ясна от самото
начало на проекта. Българските НПО приемат добре приноса им като равностойни партньори, и най-вече експертната помощ, подкрепата за организацията при събития в Швейцария, и способността да идентифицират алтернативни решения на местни проблеми. Но в някои моменти възникват и разочарования, поради идеята, че швейцарските партньори желаят по-скоро да имат ролята на наставници, съветници или представители на ШПРС, и прекалено много да се ангажират с управленски въпроси. Тази двойнственост се вижда и от формата на годишните
доклади за проекта, в които има отделни секции с „Коментари от швейцарските подкрепящи партньори“.

10

След началото на проекта през месец септември 2012 г., България провежда три парламентарни избора (през 2013, 2014 и
2017 г.) и сменя седем правителства (3 от които временни). Местни избори са провеждани веднъж през времето на проекта през 2015 г.
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Всъщност, проектният документ съдържа доста дълга редица очаквания от швейцарските партньори 11. В хода на
проекта напреженията са преодолени в голяма степен. Те е можело да бъдат избегнати с ясно задание за работата на швейцарските партньори (отделно от описанието на задачите в проектния документ), с ясно разделение на
задачите от експертен и консултативен (управленски) характер.

2.3.3

Отделните НПО

Разговорите с водачите на НПО и екипите за проекта свидетелстват за висока мотивация и разбиране, че проектът
не се е отдалечил от определеното разделение на работата между организациите и от компетенциите на персонала. За по-ясна оценка на мястото на проекта в общия бюджет и работата на НПО, ние проучихме годишните бюджети на организациите, както и техния персонал и членовете на екипа, които работят по проекта.

Таблица 3: Проектът в контекста на НПО - средни стойности за периода 2013-2017 г.
Предвид разпределението на персонала (3) и работното натоварване при еквивалентно пълно работно време (5),
стойностите отговарят на обхвата и разделението на работите. АПБ, която е и най-малката организация, мобилизира най-голям дял от своя човешки ресурс, а по-голямото натоварване на БФБ съответства на разнообразието от
дейности, за които тази организация отговаря. Наблюдава се и близко съвпадение между дела на отпуснатите
грантове в годишните бюджети на НПО (1) и дяла на работите за общия човешки ресурс (6). Отделните членове
на екипа имат ясно определени задължения, а назначаването на ръководител и на експерт по връзки с обществеността (в екипа на БФБ, като отговарят за целия консорциум) се оказва особено добър подход от полза за не само
за консорциума, но и за БФБ.
При дългосрочните и мащабни проекти стои законният въпрос дали не рискуват да направят изпълняващите организации зависими от един донор. Тъй като обхватът на този преглед не включва задълбочена организационна
оценка на партньорите, ние проучихме само динамиката на финансиране на българските НПО извън проекта.
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Таблица 4: Приходи за НПО от нестопански дейности без швейцарската помощ за периода 2013-2017 ф. в евро.
ВВФ и БДЗП успяват да повишат значително външното си финансиране, а БФБ и „Биоселена“ - слабо. Финансовата
ситуация при АПБ е много различна поради горепосочените съображения.

2.3.4

Икономическа ефективност

В предишните раздели е обяснено, че дейностите, избрани за изпълнение на целите на проекта, са уместни и че
до голяма степен очакваните резултати са постигнати. Настоящият раздел представя доколко икономично и ефективно са използвани наличните средства. С други думи, дали проектът е създал „рентабилност“. Прегледани са
три аспекта: икономично използване на парите и ефективност във времето. Уместността на експертния опит е
обсъдена в т. 2.3.1.
Икономично използване на финансовите средства: Едно затруднение при оценката е, че компонентите на
бюджета не винаги съответстват на логическата рамка (напр. крайни резултати 4). Като цяло, дейностите, които

11

II.3.2 Управление на програмата; Ниво на стратегически и технически съвети: стратегически и оперативни съвети за управлението и изпълнението на програмата, предоставяне на общ поглед, принос за повишаване на съгласуваността и единността на
програмата, подпомагане на ефективната координация между различните компоненти, осигуряващо управление с високо качество и най-ефективно ползване на ресурсите на ръководството.
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съответстват на компонент „Б“ („развитие на селските райони“) изчерпват повечето от бюджета (почти 52 %), но
също така генерират многобройни положителни и съществено важни резултати. Дейностите за изпълнение по
линията на краен резултат 3, или компонент „В“, също генерират важни резултати предвид разходите. Компонент
„А“ е този с най-голямо закъснение и новаторски подходи като ПЕС. Но предвид факта, че той отнема 20% от общия бюджет, резултатите му не отговарят на очакванията. Разходите за осигуряване на видимост са повече от 40
000 швейцарски франка от първоначалния общ бюджет. Възнаграждението на персонала е сходно с това за други
подобни проекти, съгласно получената от проверяващите информация.
Компонент
A: Пилотни инструменти и механизми за ефективно прилагане на съответното
законодателство, гарантиращо устойчиво ползване и дългосрочно опазване
на селските райони.
Б: Разработване на модели за устойчиво ползване на селските райони и
подобряване на социално икономическия контекст чрез повишаване на доходите на местните общности и фирми
С : Предоставяне на модели за способстване на обществена подкрепа при
пълна информираност за устойчиво развитие на селските райони.
Г. : Видимост на резултатите от програмата
E: Управление на програмата
Общо разходи за проекта

Разходи (към
12.4. 17)
CHF 848’423

Общо разходи
(%)
20

CHF 2’157’246

52

CHF 730’396

17

CHF 66’361
CHF 387’991
CHF 4’150’417

1,6
9,4
100

Таблица 5: Разходи по компоненти
Към 29.2.2017 г. проектът остава с около 640 000,00 швейцарски франка, или 13% от общия бюджет за проекта.
Съгласно бюджета (ревизиран през петата година, на 12.4.2017 г.), тези средства следва да бъдат усвоени. Според
информацията от ръководството, към края на проекта оставащите суми следва да са близки до нулата.
За различните задачи, посочени по-горе, приносът на швейцарските експерти е включен в бюджета по компоненти
и управленски бюджетни пера. Средствата за проекта, които са изразходвани за техния принос към управлението
на компонентите и представяне на координационното звено за проекта (само за хонорари, без разходи) възлизат
на 4.9% от общия бюджет. Приносът им като техническа консултация (само хонорари, без разходи и организиране
на учебното пътуване в Швейцария) възлиза на 1,6% от общия бюджет на проекта. Предвид активната им роля в
проекта, тази сума е разумна.
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2.3.5

Поуки относно ефективността

Предвид външните фактори, ефективността на програмата е добра. Тя е можело да се подобри при по-изчистена
структура на управлението (един орган вместо надзорен съвет и стратегическа платформа). Наличието на ясно
работно задание за всички функции от самото начало би облекчило някои проблеми с комуникацията и би помогнало за намаляване на напрежението за швейцарските партньори в ролята им на експерти и консултанти по управлението.
В случая със схемите за финансиране на защитени територии - едно по-задълбочено проучване на финансовите
правила би помогнало за изготвянето на друго решение на проблемите с финансирането им.
Гъвкавите правила и изисквания за финансиране от Швейцария са важен фактор за постигане на резултати и
насърчаване на бенефициерите и заинтересованите страни да изготвят планове за дългосрочно развитие.

2.4 Устойчивост
В началото на проекта подходът към устойчивост е описан в проектния документ като екологична, икономическа,
социална и организационна.
Проектът се стреми към постигането на екологична устойчивост чрез „икономически жизнени традиционни
форми на ползване на природните ресурси, които в същото време щадят биоразнообразието“ Посредством поощряващия биоразнообразието бизнес (ПББ), целта е проектът да се превърне в модел за устойчиво ползване на
ресурсите. Подходът към икономическа устойчивост е „разработването на качествени продукти и услуги, които
да бъдат предлагани на пазара“. Освен това, на внедряването на ПЕС схемите се гледа като на механизъм за възнаграждаване на „хората, чиито земи осигуряват тези услуги“ (и, подразбиращо се, които опазват и защитават
земите). Вече беше отбелязано, че важен елемент за внедряване на такива схеми е наличието на положителна
политическа среда. Под социална устойчивост, проектът разбира а) приноса си към работната заетост и доходите, и б) към качеството на живота, не на последно място чрез своя принос за осигуряване на екосистемните
услуги. На последно място, във връзка с организационната или институционална устойчивост проектът
съсредоточава усилията си върху укрепването на партниращите екологични НПО в задачата им да поддържат
екологичните си задачи в „общественото съзнание и в политическия дневен ред“. В тази цел се включва и укрепването на коалицията „За да остане природа“. От горното се подразбира, че засилването на природозащитната
дейност чрез организациите от гражданското общество е ефективен.

2.4.1

Създаване на устойчиви пазарни механизми

Съгласно използваната в проекта дефиниция за устойчивост, пазарните механизми следва да включват различни
измерения. За момента данните за ПЕС са все още ограничени, защото са генерирани съвсем наскоро. Така е и с
някои подкрепени ПББ и ФИ. Но събраните и описаните в горните раздели данни водят до извода, че равновесието се измества повече към икономическата и социална устойчивост. Значителен брой земеделски стопани получават ползи от допълнителните пазарни канали. От думите им несъмнено личи, че интересът към директно продаваните от тях продукти нараства стабилно и че те мислят за увеличаване на доставките. Освен това в разговорите
споменаваха и че жизненият им стандарт се е подобрил неколкократно поради повишените доходи или поради
възможностите за здравословен живот. Интервюираните представители на малкия бизнес разбират ясно възможностите си на пазара и че следващите необходими за тях стъпки са да повишат или стабилизират предлагането на
своите стоки. На пръв поглед броят на участващите в новите пазарни механизми фирми и земеделски стопани
изглежда малък, но предвид историческия и политически контекст, това постижение е важна основа. За да достигнат устойчивост на регионално ниво, дейностите трябва да бъдат разширени и високите стандарти на подбор
запасени.
„Преди да срещнем неправителствената организация, продавахме млякото си по цени на едро за 1 лев на литър.
След това се запознахме с хората от Биоселена и те ни казаха за преработването във фермата. Чрез проекта се
запознахме и с производител на сирене, който ни запозна с това производство. Без неправителствената организация нямаше да успеем да организираме преработването. С тяхната помощ за финансиране, оформяне на документацията и производството на сирене сега сме затворили цикълът. Дори отворих още един магазин в Пловдив с още
един служител. Сега продаваме за 2,50 лева на литър. “
Каре 3: Земеделски стопанин, който развъжда редки породи
Но анализът на договорите за ПЕС и на ПББ12 показва, че до момента в някои случаи екологичните критерии са
неясни (управление на тревните площи) или доста слабо застъпени (договора с К-експрес). От това следва, че при
продължаването на проекта е необходимо засилване на връзката с природата. Трудното при ПЕС е, че това е нова

12

Терминът „ориентирани към биоразнообразието бизнес“ може да подвежда, защото формулировката на крайната цел в логическата рамка не включва „подобряване на състоянието на околната среда“. Този термин е ориентиран към социално икономическите резултати с идеята, че така опазването на природата ще се приема по-добре.
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концепция не само в България, но и на международно ниво, и не може да се ползва опит от други страни. Но опитът от България ще осигури на международната общност информация за начина на изпълнение на тези схеми.
Важна част за устойчивостта на пазарните механизми са потребителите или потенциалните клиенти и тяхното
поведение. Проектът е вложил доста усилия за по-добро разбиране в проектните райони на връзката между опазването на биоразнообразието и развитието на селските райони и как е възможно да се извлекат ползи от всеобщата тенденция на (градското) население да търси здравословна регионално произвеждана храна. Създадените
или изпитвани от проекта механизми позволиха привличане на обществеността в мерките в полза на биоразнообразието. Но устойчивостта на предприетите мерки няма да зависи от промените за развиване на стабилно предлагане на пазара, пазарните възможности и маркетинговите умения. За целта ще бъдат необходими допълнителни
усилия в евентуална следваща фаза на проекта.

2.4.2

Важността на промените в Българското законодателство

Приносът на проекта за подобряване на законодателството за малкия бизнес, ПЕС схемите и биоразнообразието е
значителен. Водещият пример е влиянието на партньорите във връзка с Наредба 26 за преките продажби. Не само
текстът е адаптиран по-добре към потребностите на малкия бизнес, но и проектът в значителна степен помогна на
обществените служби да разберат по-добре от какво се нуждаят земеделските стопани и да използват законодателството по съответния начин. Това е ключово постижение за развитието на селските райони и важна основа за
бъдещото устойчиво развитие.
Но земеделските стопани и партньорите в проекта все още докладват за значителни трудности при официалното
регистриране, което говори за необходимост от продължаване на дейностите им на това ниво. Колебанието на
земеделските стопани да се регистрират официално13 е било едно от съществените затруднения пред проекта. То
е причинило първоначално забавяне и разширяване на района на проекта. Това колебание предизвиква и опасения във връзка с разширяването и разпространяването на създадените модели. Слабата заинтересованост за регистриране може да се дължи отчасти на високите изисквания на правителството и предимно контролните му
функции. Друга възможна пречка е необходимостта от сериозна ангажираност на цялото семейство на земеделския стопанин за преките продажби и преработването в стопанството.
Следователно, за една следваща фаза е важно да се засили работата с обществения сектор за осигуряване на
формулировки в законите и тяхното изпълнение по начин, способстващ малкия бизнес. Ясно е, че за тази цел ще
трябва да бъдат преодолени някои пречки, но това е необходимо за устойчивостта. Един аспект на устойчивостта
на взетите мерки е правителствените ведомства да се научат да работят като доставчици на услуга, както отговарят интервюираните лица от Агенцията по безопасност на храните, а не просто като контролиращи органи.

2.4.3

Подобряване на професионалните знания и умения и на институционалния капацитет

От разговорите с партньорите на консорциума и от вътрешната оценка става ясно, че проектът е дал възможност
на на партньорите си да повишат по устойчив начин своите знания и институционален капацитет. Някои партньори са научили за нови подходи (по-конкретно включването на социално икономическите нужди на хората в зоните
за опазване и около тях) и признават, че обменът с други партньори е бил много плодотворен за тях. По принцип
коалицията е укрепила позициите си и реномето си сред някои от заинтересованите страни. Първоначалната
оценка показва, че са извлечени поуки. За следващата фаза е най-вероятно консорциумът да е в състояние да
определи процедури за по-плавно вземане на решения и да подобри вътрешната комуникация.
Интервюираните местни заинтересовани страни и ведомства (20 анкетирани лица) заявиха, с едно изключение,
разбирането си, че осигуряването на малкия бизнес на икономически възможности, които са свързани с местната
екосистема помага на социално икономическото развитие в целия регион. Често се правеше и връзка с туризма.
Но различните интервюирани лица имаха предвид различни форми на туризъм.
Проектът е помогнал също за изграждане на институционален капацитет на регионално ниво, например във връзка с ПЕС схемите и управлението на финансовите инструменти. Но все още е рано за оценката на тази помощ.
Относно управлението на парковете, проектът е инвестирал значителни ресурси и обучение за управление на
защитените зони. Отзивите от обучителните дейности са много добри. Според интервюираните партньори подобряването на капацитета на сътрудниците и обмяната на опит между участниците е довела до повишено разбиране
на взаимозависимостите между парковете и местното население. Намаляването на конфликтите при разпределяне
на пасищата и опазването на националния парк е признак за подобрено управление, което ще продължи. Но управлението на тревните площи при посетените земеделски стопани в двете части на страната не свидетелства за
последователно разбиране на управлението на тревни площи с висока природна стойност. За пълно достигане на
екологична устойчивост в тревните зони с висока природна стойност ще бъде необходимо допълнително повишаване на осведомеността и разбиранията на фермерите в тази област.

13

Регистрирането като земеделски стопанин е условие за преработване във фермата и за преки продажби.
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Допълнителен аспект за подобрените професионални знания и умения са различните групи извън партньорите на
проекта или директните бенефициери, обхванати от проекта чрез обучение и комуникационни мероприятия - групите млади водачи, доброволци, и медии (13 анкетирани лица). Предвид мащабното участие на тези групи за
каузата и общото им разбиране на връзката между природата и социално икономическите аспекти в районите на
България, тези усилия имат потенциала да доведат до дългосрочни положителни резултати.
„Като доброволци за зелените НПО, ние виждаме как природозащитниците се сприятеляват с овцевъдите или,
например, с производител на сладка, който събира горски плодове. Преди, природозащитниците гледаха на своите
задачи само като на защита, например на лешоядите и редките растения. Не мислеха за хората. А проектът събра
природата и хората.“
Каре 4: Изказване на доброволец за взаимното научаване в консорциума
Накрая, продължаването на дейностите на терен зависи от възможностите на заинтересованите страни да подобрят финансовото си състояние дори без проекта. Възможностите за НПО да привлекат пари от източници в България са много ограничени (2.3.2.). Но за да предоставят сегашните си услуги, НПО ще се нуждаят в близко бъдеще
от средства от донори. Осигуряването на достъп на земеделските стопани до адекватни консултации в бъдеще
означава включване на правителствените съветнически служби в обучението и в политическия диалог, както това
е правено и с Агенцията по безопасност на храните. Поради неприятния си опит, земеделските стопани все още не
се доверяват на службите за съвети в земеделието. Но постигнатата промяна в Агенцията по безопасност на храните чрез осигурените от проекта обучение и учебни пътувания е много положителен знак.
За да може местният бизнес да предприема новаторски стъпки е от съществено значение да привлича допълнителни източници на финансиране. Един добър знак е, че земеделските стопани, които се ангажират с преки продажби, инвестират като цяло повече собствени средства, отколкото са им осигурени от проекта. Ситуацията с
генетичната лаборатория е критична. Очевидно се подготвят нови схеми за финансиране. Необходимо е да се
осигури политическа подкрепа за обществения интерес към опазването на редките породи, за да може разходите
да не се поемат единствено от земеделските стопани.

2.4.4

Поуки относно устойчивостта

Целта за подкрепа на развитието на щадящ природата бизнес изисква договорите да третират ясно екосистемните
услуги и необходимите за тях практики за управление. Управлението на тревните зони с висока природна стойност
изисква повече комуникация със земеделските стопани и предоставяне на технически опит.
За повлияване на законодателството са необходими постоянно присъствие и опит. От решаващо значение в политическия диалог е включването на хора на управленски и технически позиции.
Необходимо е схемите за финансиране да бъдат жизнеспособни и след края на проекта. Как подкрепените компоненти ще станат самодостатъчни след края на финансирането от проекта е въпрос, който следва да се обсъди при
планирането. В проектния документ нямаше подобно обсъждане за генетичната лаборатория.

3 Изводи
След оценката на резултатите въз основа на събраните и описани в Раздел 2 данни екипът за прегледа стигна до
следните изводи за цялостна оценка. Цветовите кодове са както следва: зеленото означава пълно изпълнение,
жълтото - частично, а червеното критично.
Критерии

1,1. Принципна уместност
1.2. Съгласуваност на
подхода

Критерии за преценка

Оценяване

1. Уместност
1.1.1. Теорията в подкрепа на подхода
1.1.2. Целите на проекта съответстват на задачите за опазване на
природата на европейско ниво.
1.2.1. Подобрено управление на опазването на зоните с висока
природна стойност и защитените територии (според данните от
разговорите).
1.2.2. Структурата на малките земеделски стопанства в избраните
проектни райони е подходяща за избраните подходи.
1.2.3. Потвърждаване/признаване на значението на гражданското
общество за опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони в България.
1.2.4. Релевантност на модела за изпълнение за всички НПО в консорциума.
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2.1. Изпълнение на
индикаторите за дългосрочните резултати
2.2. Ефективност във
връзка с политическия диалог и подобряване/промяна на
законодателството

3,1. Ефективност на
структурата на проекта.
3.2. Ефективност на
управленските структури.

4.1. Създаване на
устойчиви пазарни
механизми

4.2. Засилване на
общественото участие.

4.3. Засилване на
специфичните професионални знания и
умения и институционалния капацитет на
партньорите от проекта.
4.4. Засилване на
специфичните професионални знания и
умения и институционалния капацитет на
заинтересованите
страни и ведомствата.
4.5. Наличен потенциал за привличане
на финансови средства за подобни дейности.

2. Ефикасност
2.1.1. Степен, до която са изпълнени индикаторите за дългосрочните резултати
2.2.1 Заинтересованите страни, в частност тези от правителството,
вероятно ще се обръщат към НПО от коалицията за разработване
на ново законодателство (доверие).
2.2.2 Брой на законодателните актове, променени с принос от проекта.
2.2.3 Законодателство, адаптирано така, че да позволи опазване на
природата и развитие на селските райони („качество“ на законодателните промени, връзка с устойчивостта).
3. Ефективност
3.1.1. Партньорите признават вътрешния процес на научаване през
времето на целия проект.
3.1.2. Избор на подходящи партньорски организации („специалист в
своята област“).
3.2.1. Навременност на изпълнението съгласно плана.
3.2.2. Ясно дефиниране на задачите (ЗУП, Надзорен съвет, Стратегическа платформа).
3.2.3. Ефикасно изпълнение на управленските и координационни
задачи.
3.2.4. Ефикасно използване на финансовите средства.
4. Устойчивост
4.1.1. Подобрение на доходите и създаване/поддържане на работни
места в подкрепените фирми (ако има посочени данни).
4.1.2. Подобряване на източниците на финансиране за опазване на
биоразнообразието и защитените територии (ПЕС схеми, ПББ и ФИ).
4.1.3. Вероятност за допълнително разрастване на подкрепения
бизнес (нови пазари, планове за разширяване на производството)
без допълнителна подкрепа от проекта.
4.2.1. Допринасяне към реномето на екологичните НПО пред обществеността.
4.2.2. Допринасяне към реномето на екологичните НПО пред публичните администрации.
4.2.3. Функциониране/жизненост на подкрепените мрежи (напр.
земеделски стопани в Западна Стара планина, земеделски стопани Българска агенция по безопасност на храните, специалисти по защитените територии, експерти от Българската агенция по безопасност на храните, партньорите в проекта, коалиция „За да остане
природа“, общността на водачите природозащитници, и т.н.).
4.2.4. Възможност за самостоятелно продължаване на образователните компоненти.
4.3.1. Признаване по време на вътрешната оценка, че професионалните знания и умения са засилени.
4.3.2. Признаване по време на вътрешната оценка, че институционалният капацитет е засилен.

4.4.1. Признаване, че професионалните знания и умения и институционалният капацитет са заздравени.
4.4.2. Оценката на обучението на заинтересованите страни е положителна.
4.5.1. Партньорите имат допълнителни планове за привличане на
средства.
4.5.2. Достъп на НПО до финансиране от национални и обществени
средства за опазване на природата.
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Ключови изводи
След оценката на събраните данни могат да се направят следните ключови изводи:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Проектът е уникална възможност за научаване на нови подходи и концепции от партньорите в консорциума, както и от публичната администрация и бенефициерите.
Преките продажби са успешни, след като вече е възможно да им бъде направена оценка, и е необходимо
да бъде продължена работата по практическите дейности за регистрация.
Частните ПЕС схеми работят в малък мащаб. Необходимо е разясняване за концепцията им и сравняване с
други концепции, като финансиране за консервационни дейности или набиране на средства в общността.
Публичните ПЕС схеми все още не се използват, но са също така амбициозни. След като бъдат готови за
реализиране, ще бъдат прилагани в национален мащаб. Все още е необходима подкрепа за започване на
изпълнението им.
Финансови подходи (ПББ, ФИ, ПЕС): Различните критерии и как те се прилагат от различните организации
не винаги са разбираеми. Това може да създаде неравнопоставеност между бенефициерите. Координирането на инструментите за малкия бизнес (напр. с един вземащ решения комитет) биха направили намесата
на проекта по-последователна (и по-добре измерима).
Повечето финансови инструменти, ПББ и ПЕС схеми се изпълняват твърде отскоро, за да позволят оценка.
Като цяло, инструментите в подкрепа на местния щадящ природата бизнес са обещаващи. Все пак, необходимо е да бъдат следени отблизо, за да се оцени кои от тях са най-подходящи в различните условия и за
да се дефинира най-подходящия модел за прилагане в по-големи мащаби от „ранно възприелите го“ лица
към местното селско население.
По принцип, ПББ може и да е описван като благоразположен към природата, но не винаги се посочват ясни положителни въздействия върху биологичното разнообразие.
Разширяването на територията на проекта създаде, без да използва, възможност за повече синергия, напр.
обмен и сътрудничество между земеделските стопани и малкия бизнес (примери за сътрудничество в Западна Стара планина). За увеличаване на мащабите и устойчивостта ще бъдат необходими по-тясно сътрудничество с държавните ведомства (включително на техническо ниво).
Участието на различните по характер заинтересовани страни във всички дейности на проекта е важен
елемент, който проектът поощряваше.
Дейностите за обучение и комуникация заздравиха общността на младите водачи и поддръжниците на
природата.
Дейностите за обучение са оценени високо заради своето качество и подходящо съдържание. Също така,
те дават възможности за обмен и научваване между експертите. Това важи и за курсовете за обучение в
Швейцария, довели до истинска промяна на мисленето.
На законодателно ниво е извършен значителен принос, признат от държавните ведомства. Не е стигнало
време единствено за проверка на практика новото / изменено законодателство.
Едно голямо достижение е наличието на индикатори за реална промяна на поведението на някои заинтересовани страни в посока към свързване на опазването на природата с местното развитие и устойчивото
земеделие. Чрез конкретни примери, проектът е успял да разшири разбирането за ролята на опазването
природните ресурси за местната икономика.
Изпълнението чрез НПО с оказва ключов момент в контекста на България. НПО с успех съчетават застъпничеството на по-високо политическо ниво и техническата подкрепа на експертно ниво. Проектът е укрепил в значителна степен изпълняващите го НПО и коалицията „За да остане природа“, която демонстрира
един модел за работа в сътрудничество за мащабна дейност с гражданска насоченост.
Проектът е дал реален принос за постигане на общата цел на Фонда за гражданското общество. Неговата
подкрепа за институционално укрепване на партниращите НПО и на тяхната мрежа се счита за сериозна
предпоставка за осигуряване на устойчивост на ролята на екологичните НПО в дългосрочен план. Все още
зависимостта от международни донори е значителна заради липсата на задоволителен достъп до национално финансиране.

4 Препоръки
4.1 Прекратяване на проектната фаза
Във връзка с последния период на проекта, екипът проверители препоръчва като допълнение към навременното
приключване на текущите дейности да се инвестира и в съобщаване на резултатите на проекта в максимално
възможната степен. По този начин проектът ще може да се възползва и в бъдеще от тези резултати, както и да
разшири политическия диалог.
Относно текущия, последен месец на проекта, ЗУП следва строго да съобразява разходите с бюджета. При съмнение за постигане на (почти) нулев баланс, следва незабавно да бъде информирано Междинното швейцарско звено.
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В случай на неяснота относно финансирането след прекратяването, е необходимо през преходния период да се
задели бюджет за поддържане на съответните дейности, чийто успех е доказан по време на проекта (например
обучението, обмяната на опит, или конкретни пазарни инструменти). Избягването на прекъсване с отново стартиране би повишило устойчивостта на резултатите от проекта.

4.2 Препоръки за увеличаване на мащабите
Компонент А:
Частни ПЕС схеми: Необходима е преоценка на принципния обхват на екосистемните услуги в частните ПЕС
схеми. Ако партньорите / членове на ПЕС схемите от местния бизнес предпочитат да поддържат принципния обхват, то е необходимо да се проучат и други концепции, за да се определи най-подходящата, например финансиране за консервационна работа или набиране на средства в общността. Ако екосистемните услуги, които трябва да
поддържат са познати и ясни, то е необходимо тези екосистемни услуги и необходимите за тях практики за управление на земите да бъдат дефинирани и описани по-подробно, за да с осигури съответствие на частните ПЕС схеми с изискванията на концепцията.
Във всеки случай една ПЕС схема или схема за финансиране на консвервационните дейности / общността следва
да бъде разяснена по-добре на местно ниво, за да (1) привлече повече участници - купувачи и продавачи на екосистемната услуга в схемата, и (2) да продължи повишаването на осведомеността сред местното население, населението на страната и отговорните лица.
Публични ПЕС схеми: За националните ПЕС схеми също е необходима методология за оценка на екосистемни
услуги, както и изчисляване на плащанията за горскостопански дейности чрез ПЕС схема. Тази отговорност изглежда се поема от публичната администрация (Агенция по горите), но тя е заявила необходимост от технически
консултации и подкрепа с опит от работа на терен. Експерименталното изпитване в горскостопанското звено в
Берковица и Вършец следва да продължи, за да се премине целият процес и да се осигури реален опит.
Управление на защитените територии: Институционалната рамка за генериране на доходи от дирекциите на
защитените територии, при което всички пари се прехвърлят в националния бюджет без гаранции, че ще се върнат в защитената територия, е ограничаващ фактор за развитието н пазарни модели в краткосрочна до средносрочна перспектива. Ето защо изглежда е по-добре да се оказва подкрепа за финансови модели за бъдещи консервационни дейности, които се изпълняват от местни НПО и общностни организации. Това ще повиши присъединяването на местното население и чувството за притежание на природозащитните дейности.
В същото време организираните годишни обучения демонстрират много силен положителен ефект за придобиване
на нови професионални познания и умения, създаване на мрежи и генериране на нови идеи за дейности. Тази
дейност следва да бъде продължена и засилена чрез развиване на рамка от систематично изграждани умения и
компетенции сред служителите на защитените територии. За този вид обучение следва да се осигури и правителствена подкрепа, особено след като се признава ценният му принос, както, например, съобщава Агенцията по горите. В същото време следва да се полагат специални грижи за запазване на гъвкавостта при добавяне на теми и да
се водят свободни и открити дискусии, които са сред основните фактори за сегашния успех.
Компонент Б:
За развиване мащабите на преките продажби на продукти с висока природна стойност, следва да се продължи
работата на ниво производители и законодателство. Необходимо е да се проучат по-ефективни форми на маркетинг за производителите, например подкрепа за регионалните хранопроизводителни предприятия, които може да
събират и установяват цените на земеделските продукти с висока природна стойност. Освен преките продажби и
продажбите на едро, регионалните фирми са възможност за достъп до нови пазари. За извличане на полза от
икономиката на мащабите е необходима форма на самоорганизиране на производителите, например за маркетинг.
Във връзка с маркетинговата и рекламна стратегии е необходимо детайлно проучване на други варианти, освен
търговската марка, като, например, колективен знак. Колективният знак би обхванал повече членове и вероятно
ще струва по-малко средства на производителите. Продажбите на свежи продукти чрез Интернет в съседни страни
се оказват трудни, но сайтът „Храна от Балкана“ следва да продължи съществуването си най-малко като информационно средство за потребителите и като място с данни за контакти. За достигане до повече земеделски стопани
се предлага обучение на фасилитатори от общността, които да споделят знанията си с по-широк кръг производители. На законодателно ниво все още има необходимост от по-обширен преход от (прекомерен) контрол към разширяване на икономическите възможности. Организираните производители биха имали по-добри позиции да повлияят върху наредбите за преки продажби. Австрийските или швейцарските ръководства съдържат пример за
формулиране на подобни ръководства в съответствие с изискванията на ЕС, но без да изтласкват малките производители от бизнеса. Тези ръководства следва да бъдат съгласувани въз основа на предназначената за малките
стопанства документация за собствен контрол, която е разработена в рамките на проекта.
Използваните в проекта финансови подходи (ПББ, ФИ, ПЕС) следва да бъдат контролирани добре и оценявани
за потенциалните им възможности за увеличаване на мащабите. Координирането на инструментите за малкия
бизнес (напр. с един вземащ решения комитет) биха направили намесата на проекта по-разбираема (и измерима).
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Освен това, една следваща фаза на проекта би трябвало да премине от „първоначално приелите я“ производители
от схемите за устойчив бизнес към мнозинството. Предложените мерки са: Преодоляване на тясното място, създадено от нежеланието за регистрация сред общността и информиране на местните земеделски стопани, както и
продължаване на политическия диалог; подкрепа за обучението на местни лица по подходите за бизнес; и запознаване на заинтересовани от земеделското производство лица от неселски произход (включително по теми като
растителна защита, естествени торове и хигиена).
Млади производители: За привличане на повече внимание върху потенциалните възможности за свързване на
опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони се предлага да се обърне конкретно внимание на младите хора в тези райони. Вече използваният от проекта правилен подход е оказването на подкрепа на
възможностите за създаване на работни места, но акцентирането специално върху младите хора би засилил още
повече тяхното участие. Иновациите сред младите хора могат да бъдат подкрепени със съвременни помощни
средства, напр. привличане на вниманието им чрез SMS и други методи, и обучение чрез Интернет. Комуникационните мероприятия следва да обхващат, ако вече не са обхванали, и местата за срещи на младите хора (виртуални и физически).
Местните служби за съвети в земеделието трябва да бъдат включвани в мероприятията и да участват в изграждането на знанието и опита за устойчив бизнес на стопанствата от селските райони. Този подход следва да
бъде част от изходната стратегия на проекта, за да се гарантира устойчивостта на неговите резултати. В дългосрочен план, ролята на НПО не е да заместват обществените служби. НПО ще имат своята роля като част от гражданското общество (застъпничество, улесняване) и/или ще разработват частни услуги (което вече правят). Но от
решително значение за успеха на такава изходна стратегия е наличието на политическа воля за предоставяне на
услуги в земеделието конкретно за нуждите на дребните земеделски производители и населението в селските
райони. Както Българската агенция по безопасност на храните, така и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) следва да бъде включена в следващата фаза на проекта, за да развие компетенциите си областта на
устойчивия бизнес и да подкрепи целите на проекта.

Компонент В:
Работата със студенти и деца следва да бъде продължена и доразвита. В това отношение ще бъдат от значение
формалните партньорства с университети и засилването на работата с местните средни училища. Струва си да се
помисли за сътрудничество с повече НПО, работещи в други сфери, например, целящи свързване на бизнеса и
училищата, подкрепа при избора на кариера и др. Освен засилването на интереса на децата в природна академия
„Узана“, подобно сътрудничество би дало възможност за работа в училищата и привличане на учениците за природозащитната кауза като част от училищното им образование.
Важно за доукрепване на природозащитната кауза сред гражданите би било (а) въвеждането и насърчаване на поголеми възможности за гражданите да подават сигнали при нарушения на опазването на природата, особено на
местно ниво, и (б) предоставяне в подобни случаи на индивидуална правна помощ на заинтересованите граждани
и групи. Тъй като подобна дейност би изисквала засилени човешки и финансови ресурси, си струва тя да бъде
включена като отделна дейност при евентуално продължаване на проекта.
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4.3 Препоръки към НПО в България
Препоръчителният отговор на кампанията срещу екологичните НПО е, че тя има две основни цели: да се използва
липсата на доказателства (т.е. подозренията спрямо екологичните НПО да се превърнат в заинтересованост относно мотивите на неприятелите) и засилване на мотивацията на поддръжниците. При мероприятията за достигане до обществеността, акцентът ще бъде върху (а) създаването на нови работни места и възможности за развитие,
(б) значението на защитените територии и работата в тях, а не природата по принцип, (в) разказвачеството,
включително на истории от областта на популярната наука и стил на живот, и повишаване на интереса към природата, (г) практическите ползи от мероприятията за опазване на природата за конкретни хора/групи/фирми в
конкретни случаи. Приоритетната аудитория ще бъдат децата и младите хора, любителите на чиста храна, партньорите и клиентите на бенефициерите от проекта (те могат да се превърнат в активни местни изразители на
природозащитната кауза и на екологичните НПО).

4.4 Препоръки към ШПРС за подобни проекти или за продължаване на
проекта
Изготвяне на планове за проекти
Препоръчваме при изготвянето на планове за следващ проект с подобен обхват да се използва методът „Теория
на промяната“. Той ще подобри анализа на промените в съществуващия контекст и ще създаде ясни причинноследствени връзки при идентифицирането на краткосрочните и дългосрочните цели и дейностите. Подходът на
участие се основава на „обратното изобразяване“, започващо от целта на проекта. Този подход позволява анализиране на потенциалните слаби места по веригата от резултати или така наречените предпоставки14.
Съществуващата логическа рамка съдържа несъответствия, напр. дългосрочните резултати не посочват какви
промени в поведението на целевата група ще бъдат постигнати, както и показатели, които не могат да бъдат измерени. Освен това не винаги се прави разделение между компонентите съгласно логическата рамка, което се
отразява върху разделението на задачите и е водело до обсъждания.
С подобрената логика и замисъл на проекта е необходимо да се разработят базисни подходящи индикатори и да
се внедри логична система за мониторинг. Следващият процес за набиране на данни трябва да бъде съставна част
от изпълнението на проекта. Социологическото проучване ще даде много повече информация, ако бъде проведено
два пъти - в началото и в кая на проекта, за да се осигури сравнимост на резултатите.
Един подобрен замисъл на следващ проект в значителна степен ще улесни изпълнението и външната му оценка.
Следователно, препоръчваме (а) в процеса на планиране с метода „Теория на промяната“ да участва опитен фасилитатор и (б) проектният вариант на новата логическа рамка да се обсъди с външен експерт.
Управление
Структурата на управление може да бъде опростена. Не е необходимо да се въвежда стратегическа платформа при подкрепящо правителство ще бъде много по-важно да се привлекат в неформално партньорство съответните
министри, а в противния случай стратегическата платформа отново ще се окаже излишна.
В случаите с последващ проект във фона „Гражданско общество“ препоръчваме подход специално за случая. Ако
ШПРС има капацитета да ръководи административните аспекти на изпълнението на проекта, е възможно Швейцарското междинно звено да не участва. Вместо това последното може да се съсредоточи върху мащабна програма
за изграждане / повишаване на капацитета на НПО по принцип, като преди това изготви задълбочена оценка на
нуждите. От особена важност за екологичните НПО и коалиция „За да остане природа“ ще бъде осигуряването на
висококачествено обучение / съветничество при управлението на доброволци, при осъществяването на връзки с
обществеността и при контактуване с нея. Във всички случаи ще бъде важно да се предвидят текущ външен мониторинг, обратна връзка и осигуряване на качеството. Текущият мониторинг може да бъде подобрен чрез внедряването на еднородни он-лайн шаблони, които се попълват редовно и са достъпни за всички участващи в проекта
страни. Обменът с подобни проекти в съседни страни следва да бъде подкрепена в по-ранен етап на проекта.
При подобно партньорство в бъдеще ще бъде необходимо детайлно изготвено работно задание за ролята и задълженията на всяка управленска структура и партньорите, както и ясни процедури за вземане на решения. Документите ще дефинират още по-ясно проектния документ (и съответните споразумения) и може да бъдат одобрени
в самото начало на проекта.
Приемане от обществеността

14

За повече информация виж http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/ or
http://impact.zewo.ch/en/impact/resources/theory_of_change.
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Ще бъде необходимо да се разработи комуникационна стратегия с ясно дефинирани роли на партньорите, Швейцарското междинно звено и ШПРС. В идеалния случай участието на швейцарското посолство и Националното координационно звено ще бъде съгласувано в документа.
Обучението на обществените служби и ведомства и ангажираните НПО е важен инструмент. Учебните пътувания с
подбрани групи в Швейцария дават особено полезен нов поглед. Обучението на ведомствата следва да бъде планирано заедно с тях, за да може обучението да се съобразява със съответните функции. Необходимо е да се помисли за обучение за срок, по-малък от 5 дни.
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5 Приложения
5.1 Оценка на резултатите от проекта съгласно определението в логическата рамка
Следващата оценка е направена върху версия IV на логическата рамка (м. Октомври 2016 г.).
Индикатор за дългосрочен
резултат

Оценка на състоянието
към края на май 2017 г.

1. Предоставяне на инструменти и механизми за ефективно прилагане на съответното законодателство, гарантиращо устойчиво ползване и дългосрочно опазване на териториите с висока природна стойност и постигане на:
Дългосрочен резултат (1.1): Запазена е целостта на териториите с висока природна стойност.
Дългосрочен индикатор (ДИ) 1:
До края на програмата са
разработени и се прилагат
пет схеми за ПЕС

Екипът за проекта е разработил 4 частни схеми в два проектни района и е
допринесъл за 2 обществено финансирани национални схеми.
Четирите частни схеми са изпълнени/се изпълняват, а обществените - не.

Коментари: Дефиницията за ПЕС схемите включва 4 задължителни компонента15: (1) доброволна сделка, при
която (2) добре дефинирана екосистемна услуга (ЕС), или форма на земеползване, която има вероятност да
гарантира, че тази услуга (3) е доставена най-малко на един купувач на ЕС от най-малко един доставчик/продавач на такива услуги (4) ако, и само ако, доставчикът продължава да предлага тази услуга (условност).
Частни схеми: Договорите за изпълняваните частни ПЕС схеми предоставят рамка, която е в известен смисъл
далеч от концепцията за ПЕС схемите. Те представляват по-скоро договор за устойчиво финансиране или
изпълнение на корпоративни политики за социална отговорност. Договорите не говорят за „добре дефинирана
екосистемна услуга“ или за проблема с поддържането и предлагането й, или за решение на този проблем.
Напротив, те дават обширно определение за екосистемна услуга. По отношение на купувача на екосистемната
услуга - договорът уточнява, че „е част от щадящите природата маркетингови дейности или намаляване на
екологичния отпечатък“, вместо да позиционират зависимостта на този купувач от самата екосистема.
Приложенията към договорите за ПЕС схемите дават повече подробности за конкретните схеми и отговорностите на съответните страни. Това налага преразглеждане и засилване на двете частни ПЕС схеми за възстановяване и опазване на местни генетични ресурси в партньорство с К-експрес с оглед знака „ПЕС“: рецептите за
местните ястия от териториите са просто рецепти. Те могат да бъдат разглеждани като част от ПЕС схема,
когато/ако съставките на ястията от местните рецепти са от породи и сортове в процес на възстановяване.
Друг концептуален въпрос е свързан с ролята на местните НПО като „ЕКИП Българка“, „Приятели на Врачански
Балкан“ и др. В описанието на схемите те са представени като доставчици на услугите. Но в почти всички
случаи НПО нямат право върху ползването на ресурса с цел осигуряване непрекъснато предлагане на услугите. Следователно, необходимо е да се прецени дали НПО са посредници за осигуряване действието на ПЕС
схемата или са пряк доставчик на услугата.
Това уточнение е важно, дори ако изглежда просто като маловажен детайл, защото концепцията за плащания
за екосистемните услуги е доста нова за България, както и за Европа, за разлика от Латинска Америка. Всяка
нова схема, която е обозначена като ПЕС схема изгражда облика на ПЕС схемите в България и Европа, поради
което разработващите я лица носят много голяма отговорност.
Публични схеми: Екипът е допринесъл и за разработването и на 2 национални ПЕС схеми в горскостопанския сектор чрез застъпничество и подкрепа със специалисти за включване на съответната мярка в Националната програма за развитие на селските райони 2014-2020, и за разработването на наредбата за включване на
концепцията ПЕС в Закона за горите. Не се предвижда изпълнение на никоя от тях в близко бъдеще. Въпреки
това самото обмисляне на концепцията от органите от обществения сектор е много позитивно и приветствано
събитие.
ДИ 2: Най-малко 30 земеделски стопанства са внедрили

15

Информацията, необходима за измерването на този индикатор, е ограни-

Fripp E. 2014. Плащане за екосистемни услуги (ПЕС): Практическо ръководство за оценка на целесъобразността на ПЕС проекти. Богор, Индонезия: CIFOR http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BFripp1401.pdf
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щадящи биоразнообразието
практики (екстензивна паша
и косене в териториите с
висока природна стойност)

чена:


Проектът е подкрепил 28 животновъди, които използват пасища, ливади и мери.



През 2016 г. бенефициерите на подобрената схема „Пасторализъм“ в
НП „Централен Балкан“ са 52.

Но екипът на проекта не поддържа системна информация за техните практики за управление на пасищата.
Коментари: По време на груповите обсъждания със земеделските стопани се оказа трудно да се разбере
какви практики за управление на тревните площи ползват те. Един стопанин, който съвсем ясно разбра въпроса, разказа за доста интензивна система за управление на тревни площи с неколкократно косене през сезона и
следваща паша, и с редовно торене с естествени торове. Със своя подход към управлението на тревната територия, този стопанин се оказа изключение от правилото. Останалите стопани разясниха, че в подхода им за
управление доминира пашата през пролетта, лятото и есента, и че през зимата животните се хранят в кошари.
Ако се вземе предвид и фактът, че схемата „Пасторализъм“ в национален парк „Централен Балкан“ е подобрила разпределянето и, също, управлението на тревните площи, то индикаторът от 30 земеделски стопанства е
достигнат. През 2016 г. бенефициерите на тази схема в НП „Централен Балкан“ с 52 (онлайн данни на Държавен фонд „Земеделие“).
ДИ 3: Включените в проекта
земеделски стопани увеличават екстензивно управляваните площи с най-малко
15%

Няма базови данни за площите, управлявани от земеделските стопани,
когато започват работа с проекта.
Като цяло, този индикатор не може да бъде измерен, ако се вземат предвид и коментарите от ДИ 2.

Коментари: Единствената налична информация е тази за размерите на тревните площи, с които разполагат в
кая н проекта – 16-те животновъди в Западна Стара планина управляват 616 хектара, 12 животновъди в Централен Балкан и в другите зони управляват 836 хектара, като някои от тях са подкрепени от схемата „Пасторализъм“ съгласно ПСРС.
ДИ 4: Най-малко 5 000 до 15
000 хектара са включени в
ПЕС схеми на национално
ниво

Националните схеми не се изпълняват, следователно този показател не
може да бъде измерен. Частните ПЕС схеми обхващат обща площ от 199,5
ха.:
НП „Българка“ (2 ПЕС схеми) 30 ха.; НП „Врачански Балкан“ (1 ПЕС схема)
18,6 ха.;
Натура 2000 зона „Западна Стара планина“ (1 ПЕС схема) 150,9 ха.

Коментари: Разпределеният бюджет за мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите“ от ПРСР е достатъчен за поддържане на приблизително 5 200 ха за седемгодишния период на ангажимента. Но от сегашна гледна точка все още няма очевидна готовност за изпълнение на тази мярка.
Вероятно се очаква другите 10 000 ха. да бъдат подкрепени от схемите съгласно Закона за горите, чл. 249.
Наредбата за неговото изпълнение е в процес на разработване от 2014 г., но няма вероятност да влезе в сила
през идната година (години).
ДИ 5: Най-малко 1000 собственици/управители на земи
са ангажирани в ПЕС схеми
на национално ниво

Схемите не се изпълняват, следователно този показател не може да бъде
измерен.
Докладваният брой на потенциалните бенефициери в трите защитени територии е:
НП „Българка“ - 1 268 собственици на гори; НП „Врачански Балкан“ - 2 876;
и Западна Стара планина – 2 415.

Коментари: Участието в мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и
опазване на горите“ от ПРСР ще бъде доброволно. Плащането на собствениците/управителите на земи въз
основа на чл. 249 от Закона за горите изглежда ще бъде решавано по административен път. В този смисъл
цифрата от 1000 собственици на земи като участници в ПЕС схемите изглежда надценена за мярка 15 и занижена за схемите от Закона за горите, чл. 249.
Екипът на проекта е работил за експериментално изпитване на схемите от Закона за горите, чл. 249 в общините Берковица и Вършец, които попадат в границите на зоната от Натура 2000 „Западна Стара планина“ и биха
могли да донесат ползи на някои от 2415-те горовладелци.
Дългосрочен резултат (1.2): Подобрена ефективност на управлението на защитените зони
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ДИ 6: Повишени знания в
изготвянето на бизнес планове за защитените територии, финансовото управление, набирането на средства,
връзките с обществеността и
комуникацията, новаторските методи за управление за
опазване на биоразнообразието, екологично обучение,
интерпретиране на природата

Оценката на повишените знания е основана на организирано от АПБ проучване през 2017 г. – отговорили са 141 души от общо 188 (75%), участвали в първите 4 обучения.
Според тях основните ползи от обучението са следните:
80%
нови професионални знания и умения
76,4% нови договори
76,4% възможности за обсъждане с колеги
61,8% Идеи за нови дейности
60%
Сравняване на професионалната ми дейност с текущото състояние
в други организации и институции

Коментари: Значителен дял от анкетираните лица, както и респондентите от природните/националните паркове заявиха, че обученията са били сред важните моменти в дейността на проекта за защитените територии.
Съчетанието на теми и лекции, обсъждания и посещения на терен бяха оценени като правилния микс за добиване на нови знания и умения. Освен това, специалистите от защитените територии са имали възможност да
се срещнат със специалисти извън обичайната сфера на задълженията си - прокурори, преследващи престъпления срещу околната среда, специалисти п комуникация с обществеността, финансови специалист и т.н.
В своя четиригодишен доклад за изпълнение на Националната стратегия з развитие на горскостопанския сектор Изпълнителната агенция по горите споменава обученията като дейности, подкрепящи изпълнението на
нейната задача за „подобрен административен капацитет за управление на защитените територии в зоните от
Натура 2000“.
Интервюираните заинтересовани страни изразиха и някои съображения - предимно свързани с продължителността на обучението, т.е. за повечето специалисти от обществения сектор 5 дни са твърде дълъг срок; а относно подобряването на рамковите условия за администрацията на защитените територии отбелязаха потребност от развиване на умения и ключови компетенции за служителите и рейнджърите в защитените територии,
и след това обучение по тези компетенции.
Като цяло, това е дейност и дългосрочен резултат, които получиха висока оценка от бенефициерите.
ДИ 7: Обучени са 80 паркови
служители, местни заинтересовани страни и НПО в
сътрудничество с бизнеса и
собствениците/управителите
н гори и земеделски земи в
области като бизнес планиране за защитените територии, финансово управление,
набиране на средства, връзки с обществеността и комуникация, новаторски методи
за управление на опазването
на биоразнообразието, обучение в областта на околната среда, интерпретиране на
природата.

Организирани са 5 годишни обучения по 5 дни всяко.
Участвали са общо 256 души от над 90 различни институции (паркови дирекции, НПО, държавни ведомства, бизнес-средите и академичните среди,
работещи за управление на природните ресурси и защитените територии).
Представени са 100 лекции по 130 теми, като: Устойчиво управление на
горите, печалба от туризъм за защитените територии, схеми за финансиране в защитените територии, делегирани бюджети за защитените територии, плащания за екосистемни услуги, съвременни геоинформационни
технологии за опазване на биоразнообразието, възстановяване на биологични видове от флората, престъпления срещу природата, изграждане на
площадки за игра с природни материали, кооперативи за органични продукти и доставка на храни, фондове от ЕС за управление на природни
ресурси и защитени територии, съвременни комуникационни практики и
комуникационни кампании, изследвания на биоразнообразието в хода на
инвентаризирането на горите, екологични политики и развитие на периферните райони в рамките на оперативна програма „Регионално развитие“
2014-2020, работни посещения на трен и др.

Коментари: Вече, след втората година, показателите са преизпълнени. Въпреки това броят на хората, които
се интересуват от обучение, нараства всяка година. Цитат от проведената онлайн анкета:
„Много благодарни сме и ценим високо подкрепата на донора, позволила тези обучения да станат реалност.
Би било много полезно подкрепата за тази инициатива на АПБ да продължи. Това обучение е уникално за
България и е важно то да продължава.“
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ДИ 8: Най-малко 20% постъпленията от модели за
генериране на финансови
средства за защитени територии

Проектът проведе тест на два модела за генериране на финансови средства за защитените територии:
1) Финансови инструменти – подкрепа за 5 фирми, които ще даряват
20% о годишните си доходи за дейности в защитените територии
2) ПЕС схеми, за които всички плащания се насочват към осигуряването на устойчивост на екосистемните услуги в защитените територии.

Коментари:
1. Първото финансиране, генерирано от тези финансови инструменти, се очаква да постъпи през месец април
2018 г. Минималните суми, които ще бъдат дарявани от тези 5 подкрепени фирми възлизат на 8 450 лв. годишно за срок от 5 години, или общо 42 250 лв.
2. Общо финансовите средства, генерирани през периода 2014-2016 г. от четирите частни ПЕС схеми възлизат на 15 118.65 лв. Финансовите
средства не са предоставени на администрациите на защитените територии, а са предоставяни чрез местно НПО, което работи в защитената
територия.
Двата модела са нови за контекста в
България и за гарантирането на пълното изпълнение и устойчивост на резултатите след края на проекта през м.
септември 2017 г. ще се изискват действия от страна на водещи организации.
2. Разработване на модели за устойчиво ползване на селските райони и подобряване на социално
икономическия контекст чрез повишаване на доходите на местните общности и фирми чрез гаранции за:
Дългосрочен резултат (2.1): Увеличен брой фирми и земеделски стопани, които генерират доходи
от продукти и услуги с висока природна стойност
ДИ 9: Най-малко 7 фирми с
поощряваща биоразнообразието дейност участват в
програмния модел за защитени територии

Подкрепени са общо 8 фирми с природосъобразен бизнес.
5 от тях в зони от мрежата Натура 2000 в Западна Стара планина и 3 в
парк „Централен Балкан“.

Коментари: Първоначално този показател е бил 5 ПББ, но през месец юни 2016 г. е увеличен на 7. Това говори за наличието на потенциал за разширяване на мащабите на този вид подкрепа, независимо от прехвърлянето на финансиране от неподписаното предложение към детска академия „Узана“. Прегледът на подкрепените фирми показва, че те са примерите за ПББ от информационния документ за евентуалните кандидати за
подкрепа за ПББ. Оказаната на кандидатите и след това бенефициери техническа и административна подкрепа от АПБ е оценена високо от всички интервюирани (7 от 8). Това им е позволило да подготвят добри предложения, които са били одобрени, и след това за финансовите и технически отчети. Сравнението между подхода за финансиране на ПББ (администриране) и други (предимно финансирани от ЕС) схеми е определено в
полза на ПББ.
ДИ 10: Най-малко 30 земеделски стопани в защитени
райони са сертифицирани за
производство на млечни и
месни продукти (преработване на място) и предлагане
чрез механизмите за преки
продажби

Подкрепените от проекта животновъдни ферми за мляко и месо са 28.
От тях 19 млекопроизводители се намират в районите на проекта, 11 са
официално регистрирани, а 8 са в процес на регистрация.
11 мандри участваха в организираните от проекта фермерски пазари през
2017 г.
Разработен е и ръководен документ за самоконтрол при преработването в
малките земеделски стопани.

Коментари: Първата част на показателя за регистрация и сертифициране на земеделските стопанства за
производство на месо и мляко в районите на проекта е достигната на ниво между 37% и 63% - разликата се
дължи на състоянието на официалната регистрация на стопанствата за преки продажби. По отношение на
преките продажби, всички официално регистрирани стопанства извършват такива продажби и, следователно,
тази част на показателя е изпълнена на 100%.
Не са регистрирани подпомогнати от проекта месни продукти от пасящ добитък. По принцип това е по-трудно,
поради необходимостта от кланица.
В проектните райони има и 9 други подкрепени стопанства, които са регистрирани за преки продажби: 5 пче41/64
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лари, 3 производители на яйца и 1 зайцевъд.
Този индикатор посочва конкретно производители на млечни и месни продукти, вземайки предвид земеделските системи от значение за териториите с висока природна стойност. В същото време, при срещата на ЗУП
през м. февруари 2013 г., критериите за допустимост на земеделските стопани включват и производители на
пчелни продукти и яйца (като през 2016 г. обхватът е разширен за стопанства извън проектния район). Обосновката за включване на пчелни продукти, яйца, птици, зайци и риби е в стремежа за осигуряване на достатъчно разнообразие на продуктите за фермерските пазари и за преките продажби. От гледна точка на проекта
е необходимо да се даде отговор на следните въпроси: ако проектът е съсредоточен в териториите с висока
природна стойност/системи за производство от такива територии, то дали фермерските пазари са найподходящият или единственият подход? Ако отговорът е „да“, дали стремежът на проекта към поощряване на
устойчивите пазарни вериги не би се реализирал и без подкрепата за производителите на яйца/зайци/риби?
Каква е добавената стойност на подкрепата за яйца от пъдпъдъци за териториите с висока природна стойност?
От района на Централен Балкан има само 8 производители на млечни продукти, което изненадва, предвид
факта, че пасищата в националния парк се използват от над 50 животновъди. Ниската заинтересованост за
регистриране за преки продажби заслужава допълнително внимание (проучване) с оглед разширяването на
дейността в териториите с висока природна стойност.
ДИ 11: Още 10 земеделски
стопани извън проектния
район започват преработване до получаване на готови
продукти

Подкрепени са 9 производители на млечни продукти, от които 1 е вече
регистриран, а 8 са в процес на регистрация.

Коментари: Този ДИ е въведен през м. юни 2016 г. Индикаторът не включва изисквания земеделските стопани да бъдат производители на млечни или месни продукти, а критериите за избор позволяват подкрепа и за
производителите на пчелни продукти и яйца.
Разширяването на териториите на проекта в цялата страна поради ограничен интерес за регистрация за преки
продажби в проектните райони поражда редица въпроси: акцентът на проекта и, следователно, показателят, е
върху системите с добитък, които поддържат зоните с висока природна стойност в избраните територии за
проекта. Ако интересът за регистрация за преки продажби е нисък, какви други пазарни стратегии биха стимулирали продължаването на системите с паша на добитък в зони с висока природна стойност (например доставки на продукти чрез регионални предприятия)? Какво е направено за проучване/регистриране на пълната
липса на интерес/подкрепа в системите за паша за производство на месо? Разширяването за обхващане на
цялата страна дали не е начин да се „откъсне ниския плод“?
Въпреки това, приносът на проекта за подобряване на системата/законодателството за регистриране на млечни продукти за преки продажби е неоспорим. Всъщност, той е още едно забележително постижение на проекта. Отговорните публични администрации – Българската агенция по безопасност на храните и МЗГ му дават
висока оценка.
ДИ 12: Доходът от собствеността (земи или гори) на
съответните собственици /
управители на земи в районите на ПЕС схемите е нараснал с най-малко 10%

Измерването на този показател е невъзможно. Няма базови данни.
Публичните ПЕС схеми, които са ориентирани към собствениците/управителите на земи не са напълно развити или реализирани.
Частните ПЕС схеми се изпълняват с подкрепата на междинна НПО, която
инвестира събраните пари в преки дейности за консервация / туризъм,
поради което плащанията в тези схеми не са свързани директно с промяната в земеползването.

Коментари: Като цяло, този показател е твърде общ. Той се отнася за доход от земи, попадащи в териториите на ПЕС схеми, но не уточнява дали този доход трябва да бъде от плащанията за ПЕС схемите или от други
дейности, свързани с имота. За измерването на нарастването в проценти се изисква набиране на базисни данни за измерване на първоначалното ниво на доходите.
ДИ 13: Създадени са наймалко 3 устойчиви пазарни
канала между производителите в районите на проекта и
купувачите в София и Пловдив

Проектът е инициирал и разработил четири пазарни канала:
1) Седмични фермерски пазари – в кв. „Борово“ и на други места в София;
2) Празнични пазари – на Великден, Коледа и други събития;
3) Интернет-платформа „Храна от Балкана“;
4) Преки продажби във фермите.

Коментари: Един от най-важните проблеми за земеделските стопани е да продават продукцията си (по
принцип и както се установи от разговорите в групи по време на теренната мисия). Проектът е намерил много
успешно решение на проблема. Броят на земеделските стопани, участващи във фермерските пазари нараства.
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Основното ограничение за присъствието на повече стопани и продукти е необходимостта от официална регистрация, която изисква време и допълнителни инвестиции.

В допълнение, участието в седмичните и празнични фермерски пазари е подобрило връзките и сътрудничеството между земеделските стопани в различните зони на проекта. Това подпомага социалното сближаване в
проектния район, защото хората от съседните села с щадящ природата / поощряващ биоразнообразието бизнес започват да си сътрудничат и да се подкрепят взаимно (напр. със съвети или дружески насърчения). Допринесло е и за повишаване на кооперативните инициативи - напр. един земеделски стопанин взема продукти
на друг и ги продава на седмичния пазар в София. Стопаните могат да се разменят следващата седмица. По
този начин пестят човешки ресурс (време с отсъствие от стопанството), което всички бенефициери, били те
земеделски стопани или фирми, заявиха като основен проблем.
ДИ 14: Въведен е етикет
„Произведено в стопанството“ и се използва най-малко
от 10 земеделски стопани

Изготвени са стандарти за производство, преработване и продажби в стопанството и за домашни храни и напитки с етикет „Произведено в стопанството“.
Мониторингът за приемането му от земеделските стопани предстои.

Коментари: Процесът за разработване на стандартите за търговска марка / знак е в първоначалната си фаза.
Някои от интервюираните в района на Централен Балкан земеделски стопани изразиха интерес за включване,
поради което разработката продължава. Но създаването и използването (мониторинг, контролиране) на търговската марка изисква допълнителен човешки капацитет. Съществува потенциален конфликт между консултантската, съветническата и техническата подкрепа, които Биоселена предлага на земеделските стопани и
функциите на мониторинг и контрол за работата с търговската марка.
ДИ 15: Информационният
център в детската природна
академия „Узана“ прилага
бизнес модел за постигане
на устойчивост

Разработен е петгодишен план за управление на детската природна академия, който включва инвестиционен план, търговски план, както и планове
за амортизация и за паричните потоци.
Налице е и ценоразпис с всички предлагани услуги и продукти.

Коментари: Детската природна академия отваря вратите си през
2015 г. и вече броят на посетителите й нараства. Основна особеност
в дейността й е партньорството с община Габрово, която е поела
ангажимент да подкрепя създаването и оперативното ръководство на
академията.
Бизнес планът е разработен през есента на 2016 г. Планът за търговска дейност предвижда 2320 посещения/ползвания на услугите на
академията през първата година на изпълнението му. Фактът, че в
годината, през която е разработен планът (2016), посещенията са два
пъти по-малко от този брой, говори ясно за амбициите на екипа.
Отчетите от мониторинга на посещенията от 2015 г. насам съдържа информация за датата и мястото, общия
брой на посетителите, възрастта и местоживеенето им, както и наименованието на събитието. Би било добре,
ако се добавят още колони, които да указват типа услуга от търговския план (с код или по друг начин), както и
дохода за академията от съответното събитие.
Дългосрочен резултат (2.2): Опазване на местните породи като важна част от разнообразието на
териториите с висока природна стойност
ДИ 16: Разработени са и се
използват 27 специфични
генетични отпечатъка като
основа за научно обосновани, обективни и измерими
критерии за определяне на
породата на животното от
рядка порода

27 редки породи говеда, овце, кози, коне и биволи са в процес на ДНК
анализ за определяне на генетичните им отпечатъци.
ДНК анализът на породите рогат добитък е в най-напреднала форма, докато другите изостават.
Основните причини са закъснелия финансов принос за създаването на
лабораторията (едва през 2016 г.) и техническите изисквания за породите

43/64

Окончателен доклад от външния преглед на „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на
селските райони“

овце и кози.
Коментари: Закъснението с финансовия принос от българското правителство е създавало продължителни
притеснения за проекта, предимно поради честите смени на правителствата. Ангажиментите на Изпълнителната агенция, която е един от българските партньори на проекта, са много високи и екипът на агенцията е успял
да комуникира пред министрите необходимостта от лаборатория.
ДНК анализите се извършват от 2016 г. насам и се очаква да бъдат завършени съгласно предвиденото в проекта.
В допълнение, Изпълнителната агенция и МЗГ обмислят специална наредба, която изисква всички новородени
(мъжки) животни да преминават ДНК проверки за определяне на чистотата на породата. Тази наредба все още
е в идейна фаза, но един въпрос, който поражда опасения е дали земеделските стопани ще могат да поемат
разходите, предвид продажните цени на продуктите.
ДИ 17: Разработена е и е
предоставена в МЗГ наредба
за правилата за подкрепа на
редките породи през периода 2013-2020 г.

Схема за подкрепа на редките породи по линията на агроекологичната
мярка на Програмата за развитие на селските райони се изпълнява от 2007
г. Тази схема продължава и през периода 2014-2020 г. със застъпничество
от партньорите в консорциума.

Коментари: Много важно за увеличаване броя на животните от редки породи в България е подкрепата за
редките породи да продължи. Поради наличните субсидии все повече нарастват опортюнистичните интереси
за непрекъснато увеличаване на животните в регистрите за редки породи. Това е причината за инвестиране в
ДИ 16 – ДНК анализ на характеристиките на породистите земеделски животни.
ДИ 18: Демонстрирани са и се
реализират два устойчиви
пазарни механизма за повишаване на доходите на земеделските стопани, които
поддържат производството и
продажбите на храни с висока добавена стойност от животни от редки породи

Подкрепени са две демонстрационни стопанства за местни породи - по
една във всеки проектен район.
Двете демонстрационни стопанства са регистрирани за преки продажби и
продават продуктите си в магазини на територията си. Демонстрационното
стопанство до Карлово е отворила магазин за продуктите си и в Пловдив.

Коментари: Този дългосрочен резултат е тясно свързан с ДИ 13 и, евентуално, с ДИ 14.
3. Повишено разбиране на значението на устойчивото развитие и опазването на селските райони
чрез:
Дългосрочен резултат (3.1): Повишено обществено участие в управлението на консервационните
дейности
ДИ 19: Изготвен модел за
включване на местния бизнес с извличане на полза за
биоразнообразието при планирането

От БФБ е разработен метод за управление чрез адаптивна консервация и е
приложен от НП „Централен Балкан“. Това е довело до намаляване на
конфликтите при разпределяне на пасищата и до подобрено разбиране за
нуждите от опазване в защитената зона.
Подходът и резултатите/споразуменията за целите за опазване на пасищата е интегриран в новия план за управление на парка.

Коментари: Методологията за адаптивно управление на консервационната работа е използван при годишните планове за паша в НП „Централен Балкан“, както и в стратегическия план на парка. Събирането на земеделски стопани, парковата администрация и НПО се е оказало полезно за подобряване на комуникацията
между страните, както и за подобряване на разбирането на гледната точка на другите.
ДИ 20: Най-малко 100 души с
повишени познания за производството в стопанството
и поощряващия биоразнообразието бизнес чрез пряко
участие в работата на програмата

Дейностите за повишаване на познанията включват обучение, консултации, и подкрепа за земеделски стопани и ПББ.

Тип

В защитени територии

Извън
тях

Общо

Обучение

68

73

141

Този показател е надвишен двойно и не включва
изграждането на капацитет и обучението за звената на Българската агенция по безопасност на

Консултации

19

4

23

Подкрепени
стопанства

28

9

37

ПББ

8

-

8

123

86

209

Общо
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храните. И там хората са
почти 200.
Коментари: Друг много успешен резултат на проекта са повишените знания за производството в стопанството и поощряващия биоразнообразието бизнес. Интервюираните земеделски стопани и фирми признават принос на екипа на проекта, позволил им да разберат изискванията и да ги изпълняват по-добре в своите стопанства.
Служителите на Българската агенция по безопасност на храните и дирекцията по животновъдство към МЗГ
признават, че обученията и пътуването за обмен на знания до Швейцария са променили мисленето им и са им
позволили да разберат и променят отношението си към преработването във фермата. Един от интервюираните
хора сподели с нас: „Преди отговорът на въпроса „Мога ли да продавам мляко директно“ беше „Да, виж Регламент (EC) № 853/2004.“ Сега казваме: „Да, имате тази възможност, и трябва да постъпите така и така.“
И двете групи бенефициери подчертават необходимостта от продължаване на подобно обучение.
Но по този показател екипът за проекта докладва за „лайкове“ във Фейсбук страницата „Храна от Балкана“ и
за общественото въздействие на темата. Според нас „лайковете“ са непряк ефект на програмата.
ДИ 21: Най-малко 1000 участници в местни поощрителни
дейности или дискусии и
форуми участват във вземането на решения на местна
основа

Членовете на консорциума са
организирали и участвали в редица срещи на местно ниво. Информацията в таблицата е извлечена
от годишните доклади за изпълнение.
Единствените посочени форуми за
вземане на местни решения са
срещите в НП „Централен Балкан“
за управление на тревните зони
по линия на схемата „Пасторализъм“.

Година

Местни
събития

Участници

2013

0

0

2014

3

100

2015

НП „Централен Балкан“

150

2016

Общо

9

500 - 6000

НП „Централен Балкан“

90

> 20

850 - 6000

Коментари: Липсата на система за систематичен мониторинг не позволява получаването на по-детайлна и
смислена информация за този дългосрочен резултат. Например, в кои зони са провеждани срещите; Какъв
вид местни решения са вземани по време на срещите; с кои групи заинтересовани страни и т.н.
ДИ 22: Най-малко 1000 души
годишно се запознават с
работата на програмата в
подкрепа на поощряващия
биоразнообразието бизнес в
България благодарение на
Националната медийна кампания за награждаване.

Според годишния отчет за изпълнение през 2016 г. над 2000 души са научили от публикации в медиите за Националната медийна кампания за награждаване.
През първата година на проекта, 2013, са установени 1562 прочитания във
Фейсбук по темата ПББ.
Медийното отразяване на Националната медийна кампания за награждаване е било много детайлно - в пресата, радиото, телевизията и онлайн, като
през 2016 г. има 80 публикации във връзка с наградите, което говори за
вероятно подценяване на цифрата от 2000.

Коментари: Този показател е променен след годишния доклад за 2014 г. за следене на обществения досег до
ПББ вследствие Националната медийна кампания за награждаване. Националната медийна кампания подобрява профила и имиджа на поощряващия биоразнообразието бизнес и природозащитните организации и получи
признание от медиите, бенефициерите и партньорите от консорциума.
Дългосрочен резултат (3.2): Обществената осведоменост и оценка за опазването на териториите,
продуктите и услугите с висока природна стойност са засилени
ДИ 23: 100 000 души посещават събития във връзка с
програмата „на живо“ и виртуално

Броят от 100 000 души в събития с присъствие на живо или виртуално е
надминат още през втората година от изпълнението на проекта. Посещенията на събития, докладвани в различните годишни отчети включват:
национални зелени събития, събития на проекта; събирания на земеделски
стопани, организирани от проекта дегустации, мероприятия за повишаване
на осведомеността за ПЕС, университетски лекции и студентски лагери, и
т.н.
Дейностите от виртуален тип представлявате страницата на проекта в
Интернет и Фейсбук, сайтовете и фейсбук страниците на партньорите,
филми по телевизията и т.н.

Коментари: Стойността на този показател е завишена през последната, пета година на изпълнението на
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проекта, за да обхване допълнителните мероприятия, организирани от партньорите в Консорциума.
Един недостатък на липсата на система за мониторинг на проекта е фактът, че информацията за посетителите
на различните мероприятия по-горе не могат да бъдат сравнявани през различните години и за периода на
проекта. В резултат, няма данни, които разкриват какви целеви групи предпочитат различните посещения,
какви подходи използват различните партньори за привличане на посетители, и какъв следва да бъде препоръчителният подход за евентуални бъдещи проекти.
ДИ 24: Участниците в събитията са повишили знанията си
за опазването на териториите, продуктите и услугите с
висока природна стойност.

Разбиранията за опазване на териториите, продуктите и услугите с висока
природна стойност са повишавани чрез въпросници и викторини за посетителите в зелените дни, чрез лични разговори и обсъждания във фокус
групи, образователни дейности за деца, медийни пътувания и т.н.

Коментари: Голямото разнообразие от дейности и събития, които допринасят за разбиране на характеристиките на териториите с висока природна стойност, не включва проучване на реалното повишаване на знанията.
Следователно, човек може единствено да предполага, че знанията на участниците са повишени. Този показател следва да бъде преосмислен, за да стане измерим.
ДИ 25: Най-малко 24000 посетители на 16 национални
мероприятия (4 годишно със
средно 1500 посетители) са
запознати с достиженията на
програмата в областта на
опазването на природата и
устойчивото развитие на
селските райони

Този показател е подпоказател на ДИ 23.
И той е надхвърлен като
брой посетители.
Не са извършвани измервания/оценки на осведомеността им за характерните особености на програмата.

Година

Събития

Участници

Брой
участващи
в събитието

2013

5

17 000

3 400

2014

4

10 500

2 625

2015

6

4 800

800

2016

5

10 000

2 000

Общо

20

42 300

2 115

Коментари: Годишните доклади за проекта представят стойности за посетителите на национални мероприятия, които надхвърлят половин милион само за няколко дни. Ясно е, че това са мащабни мероприятия, но
втората част на показателя изисква измерване на осведомеността на посетителите за темите на програмата
като опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони. В докладите този аспект на показателят
е почти напълно избягван.
ДИ 26: Най-малко 15000 поддръжници на коалиция „За
да остане природа“ в социалните мрежи и Интернет
страниците

Във Фейсбук страницата на коалицията „За да остане природа“ има над 30
000 последователи и поддръжници - този показател е надхвърлен двойно.

Коментари: Този показател също е променен през 2015 г. от „поддръжници на Програмата...“ на „поддръжници на коалиция !За да остане природа“. Преди промяната, Фейсбк страницата на Програмата е имала 600
„приятели“ и над 60000 уникални посетители.
4. Гарантиране на дългосрочната устойчивост на резултатите от програмата чрез интегриране на
дългосрочните й резултати в съответното законодателство, осигуряващо, че:
Дългосрочен резултат (4.1): Резултатите от проекта са интегрирани в съответните планове и закони
ДИ 27: Разработени са и
предложени изменения в три
закона и подзаконови актове, които осигуряват интегрирането на ПЕС и биоразнообразието (до края на програмата).

Постигнати са изменения на 6 закона - Закона за устройване на черноморското крайбрежие, Закона за горите, Закона за териториалното развитие,
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната
среда и Закона за биологичното разнообразие.
Осъществено е пряко участие в изготвянето на наредба за изпълнението
на ПЕС схемите в съответствие със Закона за горите, чл. 249.
Принос (експертни становища) за плановете за управление на природен
парк „Витоша“ и националните паркове „Рила“ и „Пирин“.

Коментари: Това е друг важен ключов резултат от изпълнението на Програмата - навременни и целенасочени изменения на съществуващото законодателство с цел намаляване заплахите за биоразнообразието и въвеждане на концепцията за ПЕС схемите. Освен това, индикаторът за този резултат стига само до нивото на
представяне на предложението, а не до практическата му реализация, което означава, че е напълно постигнат.
Забавянето на разработването и приемането на наредбата за изпълнение на подхода ПЕС в горскостопанския
сектор не вреди на ползата от факта, че процесът е в ход. Предизвикателствата пред направата на работеща
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наредба са многобройни, например оценка на екосистемните услуги; определяне една ли е услугата или повече; идентифициране на преките и непреки потребители; изчисляване на разходите за предоставяне на наредбата и цената, и т.н. Освен това, в Европа няма богат опит от внедряването на такъв подход на национално
ниво в случаите, в които горският сектор е обект на множество регулации.
Експертите от Националната агенция по горите, МЗГ и Службата за защита на природата към МОСВ ценят
високо приноса на членовете на Консорциума за разработването и експерименталното изпитване на частните
ПЕС схеми, както и експертния принос за публичните / националните ПЕС схеми.
ДИ 28: Предложени за включване в Националната стратегическа рамка за развитие (в
края на програмата) на приоритетни дейности относно защитените територии и зоните от Натура 2000, биологичното разнообразие и поощряващия биоразнообразието
бизнес, както и практиките за щадящо природата земеделие

Специфичният принос на Програмата е в застъпничеството за продължаване на подкрепата за органично земеделие и земеделие в територии с висока природна стойност,
както и въвеждането на горските екологични плащания и
компенсаторните плащания за гори в мрежата Натура
2000 в Националния план за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.

Коментари: Изпълнението на схемата за биоземеделие и земеделие с висока природна стойност в агроекологичната мярка на Програмата за развитие на селските райони продължава от предишния програмен период.
Поддържането на схемата е положителен факт. Но изпълнението им е застрашено от липсата на достатъчно
финансиране, поради което след откриването на Програмата за развитие на селските райони през 2015 г. не
се допускат почти никакви нови кандидатури.
Дори не се обмисля изпълнение на новите мерки, които са включени в документа за горскоекологичните услуги в зоните от Натура 2000.
Това е сериозен недостатък за практическото достигане на този резултат, независимо, че е извън зоната на
влияние на партньорите в Консорциума.
ДИ 29: Разработени са и включени в Програмата за развитие на селските райони
2013-2020 текстове за подкрепата за агроекологични практики

Съдържанието на този показател се препоркива с докладваните резултати в ДИ 17, ДИ 28 (земеделие с висока
природна стойност) и ДИ 30.

Коментари: Този ДИ е обобщен показател за ДИ 17 и ДИ 30. Мярката за агроекологични дейности и операции
във връзка с климата в Програмата за развитие на селските райони включва, но не само, схеми за подкрепа за
„Пасторализъм“, „Тревни зони с висока природна стойност“, и „Редки породи“.
ДИ 29 води до ненужно повтаряне на информацията. Трябвало е да бъде отстранен, за да позволи промяна на
другите два ДИ по време на някое от трите изменения на логическата рамка.
ДИ 30: В МЗГ е внесено официално
едно предложение за изменение на
мярка „Пасторализъм“

Предложението за подобряване на схемата „Пасторализъм“ от
мярката Агроекологични дейности и операции във връзка с климата е внесено в МЗГ и е използвано за включване на подобрения в замисъла на схемата.

Коментари: Предложението за подобряване на схемата „Пасторализъм“ е основано на проучване на качественото състояние на тревните зони в НП „Централен Балкан“. Работещите в сектора специалисти дадоха висока оценка, защото това е първото проучване за оценка на качествените промени в зоните, подкрепени от мярката Агроекологични дейности и операции във връзка с климата, което също така предлага смислени препоръки за подобряване на схемата.
ДИ 31: В МЗГ е внесено предложение
за изменение на Наредбата за преки
продажби (към края на втората програмна година)

Две предложения за изменения са били внесени и обсъдени с
Българската агенция по безопасност на храните и с МЗГ, и са
приети съответно през 2014 и 2015 г.

Коментари: Предложените промени на тази наредба са били много важни за опростяване на процедурите за
кандидатстване на земеделските стопани. В резултат на тези промени, броят регистрирани млекопроизводители е нараснал значително - над 70 в цялата страна.
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5.2 Програма на мисията
Час

9:00 - 11:00

Местонахождение

Швейцарско посолство,
София, ул. „Шипка“ 33

11:30 - 13:00 София

14:00 - 15:30 гр. София, бл. „Пенчо
Славейков“ 15

16:00 - 18:00 София, Българска фондация „Биоразнообразие“,
адрес: София, 1202, ул.
„Веслец“ 39-41, ет. 4, ап.
11
18:00 - 19:30 Пътуване до Берковица
Нощувка в Берковица,
хотел „Гелов“

Среща

Участници

15 май (понеделник)
Информационна среща Екип външни проверители:
със ШПРС, Швейцарско- Ангела Деплер
то междинно звено, ЗУП Янка Казакова
https://goo.gl/maps/MEx8 Жоро Генчев
pCZwg4M2
Представители на ШПРС,
Швейцарското междинно
звено, ЗУП
Герасим Герасимов.
Димитър Матев
Николай Йонов
Стоилко Апостолов, Елисавета Пъндева, Ренета Барет превод
Изпълнителна агенция Екип външни проверители
по селекция и репроЯна Михайлова
дукция в животновъдст- Живко Душев
вото
https://goo.gl/maps/8u8N
XoM127R2
Българска агенция по
Екип външни проверители
безопасност на храните д-р Александрина Борисова,
https://goo.gl/maps/zEzq д-р Татяна Николова, д-р
5kKCTwQ2
Росен Баев
Срещи с „млади водачи Екип външни проверители
природозащитници“,
Учащи
обучени от проекта
Росен Василев - БФБ

Адрес: ул. „Александровска“ 28, тел.
095395008
https://goo.gl/maps/55ihh
kfrYrw
16 май (вторник)
9:00 - 11:00 Берковица, хотел „Гелов“ Обсъждане в група със Екип външни проверители,
земеделски стопани
Spatia Wildlife България (ФИ)
(получили преки ползи асоциация „Тринога“ (ПББ)
от проекта), ПББ и ФИ. кооператив „Каряна“ (ФИ)
EcoBerkMed (управление на
ФИ) Антов Меларт ООД (ФИ)
„Байк венчърс“ ООД (ФИ)
Евентуално и представители
на местните медии
11:30 - 12:30 Берковица, хотел „Гелов“ Местна администрация Екип външни проверители
Радослав Найденов, заместник кмет на Берковица (ПЕС)
Сашко Каменов, Агенция по
горите, Берковица (ПЕС)
12:30 - 14:00 Берковица
Посещение във фермата
на Иван Костов в Берковица, подкрепена от
проекта. Обяд с продукти от фермата
https://goo.gl/maps/1MSA

Лице за контакти.
Стоилко Апостолов 0887782575
Герасим Герасимов 0889900105

Яна Михайлова
0887425916

Стоилко Апостолов, 0887782575,
д-р Александрина
Борисова,
0882469566
Росен Василев,
0888330010.

Нада Тошева,
0878599407

Нада Тошева,
0878599407

Райна Попова,
0893393812

Нада Тошева,
0878599407
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TvW2xQ42
14:00 - 15:00 Пътуване до с. Превала, община Чипровци
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15:00 - 17:00

С. Превала,
цех за производство на
сладка „Синевка“

17:00 - 17:30
17,30 - 18:30

Пътуване Превала - Репляна
Репляна,
Среща с бенефициеДемонстрацири и местни власти
онен център
https://goo.gl/maps/L5
„Репляна“
JdWVviRFQ2

18:30 - 19:00

Пътуване Репляна - Белоградчик
Нощувка в
https://goo.gl/maps/8
хотел „СкалиDyb2AZ7dYN2
те“, Белоградчик
17 май (сряда)
Пътуване до
Монтана
Монтана
Областна дирекция
Екип външни проверители,
по безопасност на
д-р Петя Тодорова, д-р Пехраните
тьо Кръстев
https://goo.gl/maps/im
B8kk7SX9n
Монтана
Обяд
Пътуване до Враца
Враца
Дирекция на народен
Екип външни проверители,
парк „Врачански БалДиректор на НП
кан“
https://goo.gl/maps/1
U8zMheEXdP2
Пътуване до Боженски чифлик
Нощувка в
Вечеря с представиЕкип външни проверители,
Боженски
тели на ПББ бенефиСобствениците на Боженсчифлик
циери от Централен
ки чифлик (ПББ), СветосБалкан.
лав Тодоров (ФИ)
https://goo.gl/maps/7Y
mMehcXMt92
18 май (четвъртък)
Пътуване до Габрово
Дирекция Национа- Среща с администраЕкип външни проверители
лен парк „Централен цията на националГенчо Илиев - директор на
Балкан“, адрес: гр. ния парк
НП „Централен Балкан“
Габрово, ул. „Бодра https://goo.gl/maps/JE
Антон Станчев - експерт в
смяна“
GZbceiRGt
НП „Централен Балкан“
Евентуално и представители на местните медии
Габрово
Обяд с кмеЕкип външни проверители
та/представител на
Кмета/представител на
община Габрово
община Габрово
Евентуално и представители на местните медии
Пътуване до
Посещение на Детска
Екип външни проверители
Габрово - Узаакадемия „Узана“
Мариета Терзиева - БФБ,
на
https://goo.gl/maps/b
управител на академията
KXiEsbFyvC2
Пътуване до Габрово - Трявна

9:00 - 10:00
10:30 - 12:00

12:00 - 13:30
14:30 - 16:00

16:00 - 18:00

8:00 - 9:00
9:00 - 10:30

12:00 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Обсъждане в група
със земеделски стопани, ПББ и ФИ
https://goo.gl/maps/V
pUaXbmN1JC2

Екип външни проверители,
Теодор Пушкаров (пчелар)
Синевка (ФИ и ПББ)
ПИМ Консултинг ООД (ПББ)
Био земя (ПББ)
Собственик на хотел „Кипровец“ (член на местна
ПЕС група по проект на
ВВС) Евентуално и представители на местните медии

Зорница Стратиева, 0884073761

Екип външни проверители
Ваньо Костин, кмет на с.
Репляна и член на местна
инициативна група
Димитър Иванов, земеделски стопанин

Нада Тошева,
0878599407

Нада Тошева,
0878599407

Нада Тошева,
0878599407

Зорница Стратиева, 0884073761

Зорница Стратиева, 0884073761

Росен Василев,
0888330010.

Росен Василев,
0888330010.

Росен Василев,
0888330010.
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16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

9:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00
14:00 - 15:30

15,30 -17,30

9:00 - 13:00

15:00 - 17:00

9,30 - 11,00

Трявна

Обсъждане в група с
Екип външни проверители,
членове на ПЕС схема
членове на ПЕС схема,
https://goo.gl/maps/M
евентуално и представите38tupch2E92
ли на местните медии
Пътуване Трябна - Карлово
Нощувка в
https://goo.gl/maps/iE
Карлово, хотел
2qJUG86Km
„Щерев“
19 май (Петък)
Карлово, ценОбсъждания в група с
Екип външни проверители
тър за обуче1 подкрепен земеделЗемеделски стопани: Кольо
ние на Биосески стопанин
Кулов, Цвятко Начев (зелена, ул. „Ваhttps://goo.gl/maps/NJ
меделски стопанин и ФИ),
сил КараиваsF3gXgrz32
Иван Тинков, Димка Хриснов“ 36
тева
Карлово
Обсъждания в група с
Екип външни проверители
2 подкрепени земеЗемеделски стопани: Стоян
делски стопани
Кисьов, Стоян Пелтечки;
Димитър Калфов; Мина
Варджиева; Петър Илиев;
Иван Данчев
Карлово
Обяд с кмета
Антон Минев, заместниккмет Ива Савчева.
Карлово
Обсъждане в група с
Екип външни проверители
3 земеделски стопаЗемеделски стопани: Пенка
ни, получили обучеАтанасова; Николай Лурние/консултации
тов; Румен Христов; Антония Георгиева; Пламен Генов; Живко Стефанов; Мария Чонлова; Албина Ясинская
Карлово
Двустранна среща с
Стоилко Апостолов, ЕлисаБиоселена
вета Пъндева; Тенчо Христов; Петя Пенчева; Петър
Киров
Нощувка в
http://shterevhotels.co
Карлово, хотел
m/en/shterev-complex„Щерев“
karlovo-2/
20 май (събота)
с. Васил ЛевсПосещение в стопанЕкип външни проверители,
ки, Калофер
ство за редки породи
Кольо Кулов, Таня Кулова
и демонстрация на
Цвятко Начев
млекопреработвателно съоръжение
https://goo.gl/maps/b
Tz8bGYdQo42
Посещение на инсталация за преработване на органичен пчелен восък
https://goo.gl/maps/rj
oD5Z2yyN82
Пътуване обратно за София
Отчетна сесия
Екип външни проверители
на екипа в
София
22 май (понеделник)
София
Среща с национални
Екип външни проверители,
органи (непотвърдеРосина Жмуранова, МОСВ
на)
Стоян Вергиев, МОСВ
Ивайло Ангелов, Министерство на финансите, Ценко
Ценов, Агенция по горите,
Ани Петракиева, Агенция

Райна Попова,
0893393812

Стоилко Апостолов, 0887782575

Стоилко Апостолов, 0887782575

Стоилко Апостолов, 0887782575

Стоилко Апостолов, 0887782575
Стоилко Апостолов, 0887782575

Стоилко Апостолов, 0887782575

Стоилко Апостолов 0887782575
Таня Кулова,
0884732812
Цвятко Начев,
0889197316

Райна Попова,
0893393812
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11:30 - 13:00

София,
бул. „Христо
Ботев“ 55

13:00 - 14:00
14:30 - 15:30

София
София, културен център Г8

16:30 - 18:00

София, Българска фондация
„Биоразнообразие“, адрес:
София, 1202,
ул. „Веслец“
39-41, ет. 4, ап.
11

До обяд

София, хотел
„Кристал палас“, ул „Шипка“ 14

13,00 - 17,30

София, хотел
„Кристал палас“, ул „Шипка“ 14

Министерство на
земеделието и храните
Дирекция „Животновъдство“
https://goo.gl/maps/5Z
LHhvED3QR2
Обяд
Среща с представители на медиите
https://goo.gl/maps/R
EFi4UUzXPw

Срещи с доброволци

по горите
Екип външни проверители
д-р Златка Вазелова, директор
д-р Мая Макавеева, старши
експерт

Екип външни проверители;
Журналисти:
Николай Василковски; Мариела Илиева; Ладислав
Цветков; Даниела Филипова; Биляна Славчева; Веселина Миланова; Петра Талева; Мирела Спасова;
Светлозара Димитрова;
Деница Вътева; Мара Георгиева; Босилена Мелтева;
Таня Демирева; Блага Букева; Светла Трифоновска;
Екатерина Стоилова
Екип външни проверители
Доброволци

23 май (вторник)
Подготовка за УтвърЕкип външни проверители
дителната работна
среща
Хотел „Кристал палас“
https://goo.gl/maps/kn
c8M1CZgFF2
Утвърдителна работЕкип външни проверители
на среща в хотел
Росен Василев; Радостина
„Кристал палас“
Ценова; Нада Тошева; Тоhttps://goo.gl/maps/kn
ма Белев; Зорница Стратиc8M1CZgFF2
ева; Райна Попова; Янка
Михайлова; Стоилко Апостолов; Елисавета Пъндева;
Ива Тончева; Тенчо Христов; Маркус Лути; Бертран
Сансоненс; Герасим Герасимов; Димитър Матев; Николай Йонов;
Венци Градинаров (превод)

Стоилко Апостолов, 0887782575
д-р. Вазелова
0885175866

Радостина Ценова, 0888508502
Служител по комуникация към
проекта, Ива Тончева, 0893493063

Росен Василев,
0888330010.

Стоилко Апостолов, 0887782575
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5.3 Списък на проведените разговори
Интервюирано
лице (лица)

№

1 Стоилко Апостолов

Организация
Биоселена, Управител и координатор
на проекта

Място/начин Дата
София, Карлово

2 Елисавета Пъндева

Биоселена, Финансов управител

София

23/03/2017; 15/05/2017

3 Нада Тошева

БДЗП, директор

София

20/04/2017; 16/05/2017

4 Росен Василев
5 Румяна Иванова

БФБ, координатор на проекта
БФБ, изпълнителен директор
БФБ и връзки с обществеността за
проекта
БФБ, технически асистент
БФБ, координатор за компонент 2.2.

София
София

20/04/2017; 15/05/2017
20.04.2017

София
София
София

20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017

БФБ, Студентски дейности, виж С.2.2.
БФБ, Детска природна академия „Узана“
АПБ, Мениджър

София

20/04/2017; 15/05/2017

София
София

20/04/2017; 15/05/2017
20.04.2017

АПБ, Координатор
АПБ, Координатор
АПБ, полеви експерт
WWF DCP BG, член на екипа
WWF DCP BG, ръководител на проекта
WWF DCP BG, Специалист по комуникации
Швейцарски партньор в консорциума:
REDD
Швейцарски партньор в консорциума:
REDD
Швейцарски партньор в консорциума:
SVS Birdlife
Швейцарски партньор в консорциума:
Pro Natura
SIB/Innovabridge
ШПРС, Посолство на Швейцария,
София
Национално координационно звено,
Министерски съвет
SIB/Балкански институт
SIB/Балкански институт
Агенция по горите
МОСВ, Национална служба за защита
на природата
МЗГ, Дирекция „Животновъдство“
Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството
Българска агенция по безопасност на
храните
Българска агенция по безопасност на
храните
Българска агенция по безопасност на
храните
Млад природозащитник
Млад природозащитник
Млад природозащитник

София
София
София
София
София

20/04/2017; 16/05/2017
20.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
21.04.2017

6 Радостина Ценова
7 Десислава Живкова
8 Таня Шнел
9 Елица Иванова
10 Мариета Терзиева
11 Тома Белев
12
13
14
15
16

Зорница Стратиева
Вера Стаевска
Симеон Арангелов
Георги Стефанов
Райна Попова

17 Яна Събева
18 Маркус Лути
19 Петер Дамари
20 Пиер Галан
21 Бертран Сансонен
22 Никола Шоненбергер
23 Герасим Герасимов
24
25
26
27

Димитър Йонов
Димитър Матев
Мария Минкова
Ани Петракиева

28 Стоян Вергиев
29 д-р Златка Вазелова
30 Георги Йорданов
31 Яна Михайлова
32 Живко Душев
д-р Александрина
33 Борисова
34 д-р Татяна Николова
35
36
37
38

д-р Росен Баев
Габриела Петрова
Мариета Терзиева
Мария Качамакова

23/03/2017;
15,19,20/05/2017

София
Швейцария,
Лозана
Швейцария,
Лозана
Швейцария,
Лозана

21.04.2017

Skype
Skype

09.05.2017
12.05.2017

25.04.2017
25.04.2017
25.04.2017

София

15,23/05/2017

София
София
София
София

22,23/05/2017
23.05.2017
15.05.2017
22.05.2017

София
София

22.05.2017
22.05.2017

София

15.05.2017

София

15.05.2017

София

15.05.2017

София

15.05.2017

София

15.05.2017

София
София
София

15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
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39 Нели Найденова
40 Данита Заричинкова
проф. Атанас Грозда41 нов
Филип Кирилов и
42 Барбара Стайнман
43 Добромир Домузчиев
44 Орлин Койчев
45 Теодор Вълчев
46 Иван Димитров
47 Радослав Найденов
48 Сашко Каменов
Иван Костов и съпру49 гата му
50 Мая Ангелова
51 Ленко Илиев
52 Даниела Сиковска
53 Димитър Иванов
54 Д-р Петя Тодорова
55 д-р Петьо Кръстев
56 Николай Ненчев

57 Оля Генова
58 Ели и Илия Петрови
59 Светослав Тодоров
60 Генчо Илиев
61 Антон Станчев
62 Милена Илиева
63 Нела Рачевиц
64 Радостина Пръвчева
Магдалена
65 Маджарова
66 Милена Минчева
67 Мая Радева
68 Райна Ганчева
69
70
71
72

Руслана Илиева
Тенчо Христов
Петър Киров
Петя Пенчева

73 Петя Найденова
74 Ива Савчева
75 Таня Кулова
76 Мина Варджиева
Николай и Димка
77 Христеви
78 Иван Тинков
79 Стоян Кисьов
80 Димитър Калфов
Цвятко Начев и съп81 ругата му
82 Албина Минская

Млад природозащитник
Млад природозащитник
Биологически факултет, Софийски
университет

София
София

15.05.2017
15.05.2017

София

15.05.2017

ПББ, Асоциация „Тринога“
ПББ, Диво ехо
ФИ, „Байк венчърс“
ФИ, Кооператив „Караяна“
НПО, управляващо ФИ - „Еко-БеркМед“
ПЕС, зам. Кмет, Берковица
ПЕС, Агенция по горите, Берковица

Берковица
Берковица
Берковица
Берковица

16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017

Берковица
Берковица
Берковица

16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017

Семейство стопани, каракачани
ПББ и ФИ, Синевка
Фирма с щадяща биоразнообразието
дейност, ПИМ Консултинг ООД
ПББ, Био земя
Овцевъд от Репляна
Областна дирекция по безопасност на
храните
Областна дирекция по безопасност на
храните
Директор, природен парк „Врачански
Балкан“
Връзки с обществеността, Образователни пограми, НП „Врачански Балкан“
ПББ, Боженски чифлик
ФИ, EY-ЕЛФ-Св. Тодоров
Директор, национален парк „Централен Балкан“
експерт, НП „Централен Балкан“
експерт по околна среда, природен
парк „Българка“
Заместник-кмет, община Габрово
Детска природна академия „Узана“

Берковица
Превала

16.05.2017
16.05.2017

Превала
Превала
Репляна

16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017

Монтана

17.05.2017

Монтана

17.05.2017

Враца

17.05.2017

Враца
Съботковци
Съботковци

17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017

Габрово
Габрово

18.05.2017
18.05.2017

Габрово
Габрово
Габрово

18.05.2017
18.05.2017
18.05.2017

ПЕС, местен екип на ВВФ
ПЕС, хотел „Комплимент“
ПЕС, НПО ЕКИП Българка
ПЕС, дизайнер на фолклорно облекло
ПЕС, Орех ЕООД, фирма със сертификация по FSC
Биоселена, Ръководител на проект
Биоселена, консултант
Биоселена, експерт
Ръководител на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“, община
Карлово
Експерт, община Карлово
Ферма „Кулови“, редки породи и преки продажби
Козевъд, Ст. Загора

Трявна
Трявна
Трявна
Трявна

18.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
18.05.2017

Трявна
Карлово
Карлово
Карлово

18.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017

Карлово
Карлово
Карлово и В.
Левски
Карлово

19.05.2017
19.05.2017

Семейство земеделски стопани
Ферма за пъдпъдъци
Земеделски стопанин
Земеделски стопанин от Чепеларе

Карлово
Карлово
Карлово
Карлово

19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017

Пчелар и ПББ

Карлово

19,20/05/2017

биофермер

Карлово

19.05.2017

19,20/05/2017
19.05.2017
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Мария Чонлова83 Минковска

Карлово

19.05.2017

84 Живко Стефанов
85 Анелия Георгиева

биофермер
Земеделски стопанин с незастрашаващо природата производство
биофермер

Карлово
Карлово

19.05.2017
19.05.2017

86 Николай Янев

биофермер

Карлово

19.05.2017

87 Димитър Атанасов
Светлана Трифоновс88 ка
89 Босилена Мелтева

биофермер

Карлово

19.05.2017

Журналист, Agronovinite.bg
Журналист, „Зелен дневник“
Журналист, Българско национално
радио

София
София

22.05.2017
22.05.2017

София

22.05.2017

Журналист, Агро ТВ
Журналист, Агро компас
Доброволец
Доброволец

София
София
София
София

22.05.2017
22.05.2017
22.05.2017
22.05.2017

90 Петра Талева
Светлозара Димитро91 ва
92 Мариела Илиева
93 Цветан Иванов
94 Александър Маринов
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Резюме на разговорите по време на теренната мисия по групи:
Групи заинтересовани страни

Западна Стара
планина

Централен Балкан

Общо

Земеделски стопани

4

14

18

ПББ

4

1

5

Финансов инструмент

5

2

7

ПЕС схеми

(2)

5

7

Местна администрация

2

3

5

Паркова администрация

2

3

5

Национална администрация

-

-

10

Млади водачи

-

-

5

Доброволци

-

-

2

Медии

-

-

5

Общо

69

5.4 SWOT анализ
SWOT анализ по бенефициери по схемите БПП / ФИ / ПЕС
Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район

Филип Киров, Проект „Вегетариум“ в с. Желен
Асоциация „Тринога“ www.vegetarium.eu ; www.trinogabg.org
Създаване на място за екотуризъм. Главните дейности са изграждане и възстановяване на 2 сгради, регистрация на 3 стаи за гости с общо 10 легла и конферентна
зала.
ПББ
Западна Стара планина

Силни страни.
 Познават ни добре.
 Намираме се в много красиво природно място с
много диви животни и биоразнообразие от лечебни, полезни растения.
 На един час път сме от София, поради което сме
идеална дестинация за уикенда -> това помага за
дистрибуцията на нашите продукти.

Недостатъци.
 За момента все още сме финансово зависими налага се да работим извън Желен, за да финансираме проекта. (Имаме късмет, че всеки 3 месеца работим по 2 седмици – готвачи сме в Швейцария).
 Нямаме достатъчно оборудване за работата, която
помага на биологичното разнообразие и дейностите на обучаваните лица. Нуждаем се от повече
градинско оборудване.
 Нямаме място за преспиване на доброволци и хора,
които да работят с нас. Бихме могли да предложим работа срещу заплащане, но ни трябва място
за спане на работниците.

Възможности
 Създаване на хармония между грижите за околната
среда, образоването на младите и финансиране
на всичко това от малкия бизнес.

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Заплахи
 Местните власти
 Националните органи

Орлин Койчев, „Байк венчърс“
Проектът цели развиване на велосипедните спортове, активния здравословен
начин на живот, както и поощряването на възможностите на района във връзка с
туризма, създаването на нови икономически фактори и перспективи за стабилно
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развитие на района.
Финансов инструмент
Западна Стара планина

Схема
Проектен район

Силни страни.
 Задълбочени знания и опит в областта на туризма
в северозападна България
 Сертифицирани водачи, лицензирана туроператорска фирма

Недостатъци.
 Първи опит в разработването на проект.
 Необходимост от повече персонал в някои периоди.

 Добра рекламна и маркетингова кампания за района и велосипедните турове.
Възможности
 Разработване на турове, различни от велосипедните.
 Финансиране на поддръжката на маршрутите и
рекламата.

Заплахи
 Изолиране на района на северозападна България.
 Недостатъчно реклами и познания за района проблем с горските власти, които повреждат пътната маркировка и пътеките.
 Малко на брой или липсващи възможности за настаняване в някои места.

Име на бенефициера
Описание на подкрепата
Схема
Проектен район

Асоциация „Еко-Берк-Мед“, Берковица
Местна НПО за управление н приноса н ФИ за зоната от Натура 2000 „Западна
Стара планина“
Мениджър на вноските за ФИ
Западна Стара планина

Силни страни

Слаби страни

 Подкрепа от нашите членове

 Липса на финансиране

 Местна организация

 Трудност при организиране на членовете през лятото

 С акцент върху околната среда

 Липса на умения за административно управление на
дейностите
Възможности

Заплахи

 за успешното изпълнение на проекта

 Забавяне на дейностите.

 Рекламиране на територията

 Недостатъчна подкрепа от местната администрация
при изпълнение на дейностите.

 Повишаване на осведомеността на населението за
околната среда.

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район

Добромир Домусчиев, „Wild Echo/Spatia Wildlife Ltd.
Подкрепа за стабилността на вълците като част о биологичното разнообразие
чрез повишаване на осведомеността и генериране на алтернативен източник на
печалби чрез туризъм за наблюдение на животни. Подкрепа на популациите на
местни птици чрез подхранване.
ПББ
Западна Стара планина

Силни страни
 Отлични професионални знания и умения
 Добре познат туроператор

Слаби страни
 Недостатъчно опитни водачи за наблюдение на
дивите животни в България

 Най-доброто укритие за наблюдение на диви
животни в България и едно от най-добрите в Европа
Възможности

Заплахи

 Голям потенциал за наблюдение на вълци

 Преследване на вълците - отстрелване и тровене

 Укритието добива широка известност в Европа

 Отрицателна нагласа към свързаните с вълците
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 Възможност да се направи опит на българския
пазар

Име на бенефициера
Описание на подкрепата
Схема
Проектен район

дейности
 Повишени оф-роуд шофиране и други свързани с
това човешки дейности

Теодор Вълчев, кооператив „Караяна“ - козеферма
Разработване на козевъдството и съпътстващо стопанство с кокошки, яйца, зеленчуци и плодове.
Финансов инструмент
Западна Стара планина

Силни страни

Слаби страни

 Увеличаване възможностите за продажби

 не

 Повече хора биха могли да видят този вид животновъдство
 Възможности за настаняване и развитие на туризма
Възможности

Заплахи

 Разнообразяване на дейностите, които биха довели
до устойчивост

 не

 Откриване на нови работни места

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район








Силни страни
Нови клиенти
Зелени училища
Детски игри
Повишаване разнообразието на предлаганите
продукти
Потенциал за развитие към отглеждане на билки
за продажба
Възможности
Създаване на различни игри и приложения, които
са интересни за децата

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район






Ленко Илиев, „П и М Консултинг“ АД
Изграждане на ботаническа колекция върху площ около 300 m², която да представи растителното разнообразие в Западна Стара планина. Тази ботаническа
площ ще включва малка колекция редки видове от района.
ПББ
Западна Стара планина




Слаби страни
Ангажиментът
Зависимост от човешкия фактор - работната сила
Възможно е някои растения да не станат устойчиви



-

Заплахи

Даниела Осиковска, „Био земя“ ЕООД
Създаване на самоподдържащо се място за живот в съответствие с природните
закони и опазване на природата. Главните дейности са: 1. Създаване на насаждение на биологичен принцип на слез върху площ от 10 000 m² и биологично посяване на синап на площ от 2000 m². Доходите от проекта ще бъдат генерирани от
продажбите на сертифицирани като органични листа слез, боя от сушен синап и
домашна горчица.
ПББ
Западна Стара планина

Силни страни
Постоянна култура, която ще осигури доход в
бъдеще.
Бизнес, преплетен с природата - маркетинг,
природа
Затворен цикъл - билки, сушене
Облик на уникалност
Възможности
Тенденции към природен начин на живот,





Слаби страни
Отдалеченост от големи населени места
Малки добиви
Липса на узаконено съоръжение за опаковане



Заплахи
Липса на работна ръка
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включващ всички елементи за съществуване храна, място за живеене, вода и т.н.
Опит, който може да бъде мултиплициран

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район



Неспазване на ограниченията в зоните от Натура
2000

Мая Ангелова, Синевка ЕООД
Поощряващ биоразнообразието бизнес - създаване на микробизнес за преработване на
горски плодове за направа на сладка по традиционна рецепта и разработване и прилагане на методология за устойчиво събиране на горски плодове и билки
Финансови инструменти - Изграждане на демонстрационен център за (1) направа на
баници и кори за баници; (2) изпичане в традиционна пещ на дърва; (3) тъкане, предачество, направа на аба, оцветяване с естествени багрила, със стана и други съоръжения,
необходими за демонстрирането на тези типични за региона дейности.
ПББ/ФИ
Западна Стара планина

Силни страни


Единствени в района



Туристически продукт, който щади природата

Слаби страни


Възможности

Липса на работници
Заплахи

 Природа - климатични условия



Име на бенефииера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район

Ели Петрова, Боженски чифлик
Изграждане на наблюдателен пункт за снимане на диви животни, и на образователен
център - 24 часово следене на движението на животните. Другите дейности включват
почистване и поддържане на безопасността на две горски пътеки, както и разработване
на образователен пункт в земеделско стопанство за запознаване на децата с домашните
животни.
ПББ
Централен Балкан - Габрово

Силни страни


Осигуряване на нови допълнителни атракции за туристите и децата.



Образователен пункт за запознаване с домашните животни в земеделското стопанство



Увеличен брой посещения в Боженски чифлик




Слаби страни


Недостатъчни собствени ресурси за завършване
на строителните работи в Боженски чифлик

Възможност за посещения от повече туристи



Проблем с намирането на подходящи работници

Повишена популярност на стопанството благодарение
на подкрепата от проекта „За Балкана и хората“.



Природни условия - екстремни събития, суша,
вятър и др.

Възможности

Име на бенефициера
Описание на подкрепата

Схема
Проектен район

Заплахи

Светослав Тодоров, ЕЛФ
Поощряване опазването на природата чрез насочване на вниманието към елементи от
консервационно значение, към конкретни видове и към състоянието на различни категории защитени местности в България.
ФИ
Централен Балкан - Априлци

Силни страни

Слаби страни



Местонахождението



Малка площ за посещаване



Развитие на туризма в района





Добри традиции

Липса на място за паркиране и бъдещо разработване на други сгради



Познаване на района и неговите защитени територии,
видове и т.н.



Липса на мотивирани хора за работа



Липса на опит в туризма



Контакти с националния и природните паркове
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Възможности

Заплахи



Наемане/купуване на нови парцели земя



Високи цени на земите в района



Кандидатстване за подкрепа от фондове на ЕС



Липса на финансиране за инвестиции



Използване на допълнително място наблизо



Трудности с комуникацията
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5.5 Карта на подкрепените земеделски стопанства, ПББ и ФИ

5.6 Разкази за „най-значима промяна“
Обществен сектор: Агенция по безопасност на храните
„От проекта научихме, че преработването на храни в стопанството за преки продажби е необходимост за стопаните. За да го правят е необходимо ние да сме гъвкави. Контактът с НПО ни помогна да разберем по-добре проблемите на място, а обучението в Швейцария се оказа съществено важно за разбирането ни за възможностите, които
предлагат преките продажби на стопаните. За обучителните сесии в България бяха канени не само ръководители
или директори, а и обикновените инспектори. Така осъществихме плодотворен обмен помежду си. Ние сме контролен орган, и въпреки това не искаме да действаме като полицаи. Искаме да помогнем с нарастващата тенденция
за регистриране. НПО ни помогнаха, защото са съвсем близо до стопаните.“
Член на консорциума: АПБ (финансиране на фирми)
От създаването си АПБ работят изрично в областта на природозащитата. Тази роля на организацията я прави враг
на някои мащабни частни интереси. Заедно с традиционната работа в областта на политическите промени и разрешаването на конфликтни случаи, в рамките на проекта АПБ навлязоха в нова област - развитие на бизнеса в
защитени територии (ФИ и ПББ). Това е значителна промяна в разбирането на АПБ за устойчивите природозащитни дейности и стилно послание към обществеността за присъщите връзки между социално икономическото развитие и опазването на природата. Тази роля на организацията е оценена и от бизнеса - преди 2 години АПБ става
член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (вписана заедно с промишлените камари), а коалицията е подписала няколко меморандуми за сътрудничество с туристически асоциации.
Заинтересовани страни: доброволци (промяна на възгледите на природозащитниците)
„Като доброволци за зелените НПО, ние виждаме как природозащитниците се сприятеляват с овцевъдите или,
например, с производител на сладка, който събира горски плодове. Преди, природозащитниците гледаха на своите
задачи само като на защита, например на лешоядите и редките растения. Не мислеха за хората. А проектът събра
природата и хората.“
Частният сектор / земеделските стопани са подкрепени от проекта
Земеделски стопанин, който развъжда редки породи: „Преди да срещнем неправителствената организация, продавахме млякото си по цени на едро за 1 лев на литър. След това се запознахме с хората от неправителствената
организация и те ни казаха за преработването във фермата. Чрез проекта се запознахме и с производител на
сирене, който ни запозна с това производство. Без неправителствената организация нямаше да успеем да организираме преработването. С тяхната помощ за финансиране, оформяне на документацията и производството на
сирене сега сме затворили цикълът. Дори отворих още един магазин в Пловдив с още един служител. Сега продаваме за 2,50 лева на литър. “
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Земеделски стопанин и производител на сирене: „Аз съм технолог в производството на мляко и съм работил в
големи мандри. След това реших да възстановя традиционните технологии, но одобрението за преработване на
място се оказа доста трудно. Имах две съдебни дела. Без помощта на неправителствената организация нямаше да
получа одобрение за продукцията си. Сега обучавам и други стопани за направата на специалитети от сирене. “
Зайцевъд: „Започнах да гледам зайци като хоби преди около 10 години. Но отначало ми беше трудно да намирам
пазар и почти се отказах, въпреки че търсих помощ от различни институции. Един приятел ме насочи към неправителствената организация. Без нея Агенцията по сигурност на храните нямаше да се занимава с нас. Сега сме
регистрирани. Земеделските стопани от сивия сектор винаги са в неизгодно положение и цените им са ниски. От 9
месеца имаме собствено преработвателно съоръжение и тъй като търсенето за нашите зайци по-високо от предлагането, започваме да увеличаваме бройките. Вече сме наели двама работници.“
Развъдчик на пъдпъдъци: „Запознах се с НПО едва след като се регистрирах за преки продажби. А чрез тях щях да
съм се регистрирал по-рано. Организацията ми помогна по два начина: Чрез тях опаковането на продукцията ми е
по-евтино и продавам на фермерските пазари, които те организират. Без този пазар щях да работя само с половин
капацитет. Търсенето на пазара в София надхвърля възможностите ми да произвеждам и продавам на цена, два
пъти по-висока от тази в обикновения магазин. 30% от продукцията си продавам на пазарите в София и Пловдив,
но искам да увелича този дял, защото носи по-добри печалби. Чрез проекта бих могъл да увелича производството
и да печеля повече.“
Производител на мед: „За мен се промени това, че с помощта на неправителствената организация успяхме да
продаваме директно на пазара. Без проекта щяхме да продаваме на прекупвач и да получаваме по-малко от половината цена, която ни носят преките продажби. “
Биофермер: „Ако не познавахме НПО, нямаше да започнем с биоземеделието. Щяхме да си останем в туристическия бизнес с конете. НПО ни даде консултации на много високо ниво. Започнахме с къдраво зеле, което е много
нова култура в България.“
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5.7 Източници
Външни документи на проекта:
 Проектен документ (март 2012 г.) и логическа рамка
 Годишни доклади за изпълнение
 Споразумение за дейността на консорциума, Приложение № 1/ 16.09.2014
 Финансови отчети
 Експертни доклади
 Одиторски доклади
 Оценка на промените в резултат на изпълнението на проекта „За Балкана и хората“. Доклад въз основа на изследването на данните. София, Агенция ЕСТАТ, 16 февруари 2017 г.

Външни документи, използвани за проекта:
Assessment of the changes as a result of the implementation of For the Balkan and the People project, 2017, and The
Active NGOs in Bulgaria, Open Society Institute, 2017
Reviron Sophie 2016: End of phase report, HNVF – Rural Development and High Nature Value Farmlands in Romania. On
behalf of SIB.
Velikov Iordan 2013: Development in agriculture and rural areas in Bulgaria. From implementing full EU CAP in the first
seven years of full EU Membership and the Potentials for improvements. Friedrich-Ebert Stiftung, Belgrad. Изтеглено на
9.6.2017 г. от: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10399-20131211.pdf
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Интернет сайт
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2016-edition/winners/socio-economic-benefit/index_en.htm
https://rsf.org/en/bulgaria

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/countries/bulgarien/thematische-fonds-in-bulgarien.html ]
Projects Poland:
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/countries/polen/projekte-inpolen.filterResults.html/content/projects/SDC/en/2011/7F07431/phase1.html?oldPagePath=/content/erweiterungsbeitrag/
en/home/laender/polen/projekte-in-polen.html , http://www.agropronatura.pl/en/o_projekcie,
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/countries/polen/projekte-inpolen.filterResults.html/content/projects/SDC/en/2011/7F07576/phase1?oldPagePath=/content/erweiterungsbeitrag/en/h
ome/laender/polen/projekte-in-polen.html , 11.6.2017
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/de/home/projekte/fokus.html/content/projects/SDC/en/2
011/7F07058/phase1?oldPagePath=/content/erweiterungsbeitrag/de/home/projekte/fokus.html, 28.6.2017
http://www.cozi.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-222
Теория на промяната:
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/
http://impact.zewo.ch/en/impact/resources/theory_of_change
http://www.hfrp.org/evaluation/the-evaluation-exchange/issue-archive/evaluation-methodology/an-introduction-to-theoryof-change
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