ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

QUERED – АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СИРЕНЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Испания

СИСТЕМА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:

Пасищно отглеждане на
млечни кози, овце и крави

ОБХВАТ:

300 члена (200
производители) от
цяла Испания членове
на Националната
мрежа на занаятчиитепроизводители на сирене,
част от европейска
мрежа за занаятчийско
сирене и млечни продукти
/FACE/

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА:

Асоциация, ръководена от дребни
производители с пълна прозрачност,
независеща от правителствени и
публични средства, активни членове,
насърчавани от динамичен директор,
нисък членски внос.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
QueRed е национално сдружение на занаятчийски производители на сирене. Създадено с цел адаптиране на правилата
и административните разпоредби към реалните условия при
производството на занаятчийско сирене. Асоциацията организира обучения на производители, насърчава обмена на
знания между производители в интернет и организира колективно участие във фестивали и пазари на сирена. Асоциацията съдейства и подпомага за подписването на колективни
договори за транспорт и застраховка на продукцията. Членове
на асоциацията са и лица, които все още не произвеждат занаятчийски сирена, но търсят опит и подкрепа от занаятчиите. По този начин се осигурява разширяване и устойчивост на
асоциацията. QueRed е единствената асоциация в Испания,
която представлява интересите на малките мандри за сирене

на национално ниво, и през 4- те години на съществуването
си е допринесла за извършването на законодателни реформи, които подобряват положението на земеделските стопани.
Едно от основните предизвикателства пред земеделието с
висока природна стойност е икономическата нестабилност
на стопанствата. Директната продажба на сирена или месо в
късите вериги за доставка е начин за добавяне на стойност
в стопанствата. Лошо адаптираната правна рамка (особено
при прилагането на правилата на Европейския съюз /ЕС/ за
хигиена на храните) обаче, е истинско предизвикателство за
дребните производители. Асоциацията QueRed се опитва да
съдейства за разрешаване на проблема с адаптиране на европейското законодателство за безопасност на храните към
потребностите на дребните производители на сирене.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 

www. step-bg.bg
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ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВПС
 Приемане на специфични законодателни промени в Испания по отношение на производство на занаятчийско сирене: одобряване
и публикуване от Министерството на здравeопазването на документ, включващ различни примери за тълкуване на изискванията
на ЕС за хигиена на храните в малките мандри. Този документ е изготвен от асоциация QueRed и е съгласуван с Министерство
на общественото здраве (Aecosan), Министерството на земеделието (Mapama) и регионалните компетентни органи в Испания.
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2017/aplicacion_higiene_queserias.htm);
Одобряване на европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products.pdf
 Публикуване и официално одобрение на редица важни документи за адаптиране на правилата и административните
разпоредби към реалните условия за производството на занаятчийско сирене: изготвяне на Ръководство за подобряване
на спазването на хигиенните изисквания и на предложения за изключения, и адаптиране на тези изисквания към
занаятчийските и фермерски малки мандри. Тази дейност се осъществява в сътрудничество с организациите Slow
Food Italy, Slow Food Macedonia и университета в гр. Ардахан, Турция. Целта е да се подпомогнат страните-кандидатки
за ЕС да приложат Регламентите за хигиена на храните по начин, адаптиран към производството в малки мащаби.
http://www.pmproje.com/upload/icerik/flex.pdf
 Обучения на производители, обмен между производителите, колективно участие във фестивали и пазари на сирена, търсене
на колективни договори за транспорт и застраховки;
 Подкрепа за бъдещи производители на сирена.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
Основните фактори за успех са инициативността и предприемчивостта на асоциацията; независимостта на асоциацията от
държавни и публични средства; прозрачният начинът на управление на асоциацията от дребни производители; активното участие на членовете асоциацията и ниският членски внос.

ПОУКИ
 За да се постигне успех при предлагането на промени в законодателството е необходим висококвалифициран експертен
екип, който да може да изготвя съответните доклади и предложения до администрациите, които не само да показват проблема, но и да предлагат начини за неговото решаване;
 Прозрачността в работата на асоциацията и нейните общественополезни цели привличат активни членове, готови да
подпомагат дейността й.

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com
www. step-bg.bg; www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и представя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдържаната в него информация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911

