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1. ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ

Потребата за изработка на заедничка Стратегија за унапредување на
органското производство во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија беше
идентификувана во процесот на имплементација на проектот ЕОП-ЦБР во 2014
година. Предвидената стратегија требаше да послужи како основа за понасочен
развој на секторот во текот на следните години и да придонесе за подобрување на
извозните можности за органските производители.

Како продолжение на активностите и резултатите од спроведениот проект
ЕОП-ЦБР во 2014 година, предлогот на партнерите ФПОПМ и Савремие поднесен
на повикот за предлози на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмата, ЕБЦ-ОП-ЦБР спроведува
низа активности насочени кон зајакнување на бизнис капацитетите на органските
производители во прекуграничниот регион, вклучувајќи и развој на регионална
стратегија за унапредување на органското производство во прекуграничниот регион
на Бугарија и Македонија.

Освен тоа, меѓу партнерите во проектот беше договорено дека стратегијата ќе
вклучува и План за понатамошен развој на Мрежата ЕОП-ЦБР создадена за
унапредување на органското земјоделство во прекуграничниот регион во рамки на
проектот ЕОП-ЦБР во 2014 година.

ЕБЦ-ОП-ЦБР беше потпишан на 22.08.2016 година.
Координатори на мрежата ЕОП-ЦБР се двата партнери на проектот коишто се

стремат да ги привлечат сите засегнати страни и да придонесат во подобрувањето
на конкурентноста на секторот за органско производство во прекуграничниот регион.

За прекуграничниот регион во Бугарија и Македонија беше развиена SWOT-
анализа на органскиот сектор.

Обемот на SWOT-анализата и на стратегијата вклучува органско производство
(производство на земјоделски култури, сточарство и преработка на храна), знаење
(know-how) и образование, сертифицикација, законодавство и политика, пристап до
пазарот, репроматеријали за органското производство и достапна поддршка.

Во текот на двата работни состаноци на Мрежата ЕОП-ЦБР беше
презентирана консолидирана нацрт верзија на Стратегијата и на Планот за развој на
Мрежата. Така членовите на мрежата и другите релевантни засегнати страни беа во
можност да учествуваат во дискусиите и да дадат препораки, идеи и експертиза за
подобрувања во завршната фаза на развојот на стратегијата.

Како одговорен партнер во проектот, ФПОПМ склучи поддоговор со давател на
услуги за да ги развие и Анализата на органскиот сектор и Стратегијата. Стратегијата
е достапна на македонски, бугарски и на англиски јазик.

Стратегијата ќе биде основа за водење пофокусиран развој на органскиот
сектор со дефинирање на целите и предлози на спроведување добро анализирани
активности, што ќе придонесе за развој на соодветно поттикнувачко опкружување за
унапредување на органскиот сектор. Исто така, стратегијата предлага клучни
активности за решавање на специфични прашања во секторот и со тоа има за цел
да му помогне на органскиот сектор да го реализира својот потенцијал за раст.

Акцискиот план за развој на Мрежата ЕОП-ЦБР создаден за унапредување на
органското земјоделство во прекуграничниот регион во рамките на проектот ЕОП-
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ЦБР во 2014 година беше изготвен како дел од Стратегијата за развој на органското
земјоделство во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија.

Акцискиот план за органско земјоделство обезбедува рамка на приоритетни
цели и активности коишто ќе го водат институционалното зајакнување на мрежата и
ќе ја позиционираат мрежата ЕОП-ЦБР како водечка организација за соработка во
развојот на органското производство во регионот и пошироко.

Ова ќе и овозможи на Мрежата ЕОП-ЦБР да обезбедува услуги на учесниците
во органското движење и да работи на решенија за идентификуваните проблеми
коишто се од витално значење за развојот на целиот органски сектор.

Сепак, оваа перспектива за развој за органскиот сектор бара насочени
политики и стимулации за секторот, како и обезбедување дополнителна финансиска,
логистичка, информациска, консултантска и организациска поддршка.

Како заклучок, овој документ е само почетна точка за понатамошен развој на
органскиот сектор во регионот на прекугранична соработка. Заедничкиот пристап и
соработка на сите релевантни чинители е од витално значење за да се обезбедат
оптимални резултати.

2. МЕТОДОЛОГИЈА

Податоците користени при развојот на Стратегијата за унапредување на
органското производство во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија беа
добиени од органските производители и засегнатите страни во органското
производство во прекуграничниот регион. Беше изработена Анализа на потенцијалот
за раст на органскиот сектор врз основа на 100 пополнети прашалници (50 од
Бугарија и 50 од Македонија), со конечно сумирање и аналитичко резиме на
резултатите, вклучувајќи релевантни заклучоци и препораки. Спроведена од април
2017 до септември 2007 година, студијата користеше и квалитативни и
квантитативни методи за прибирање и анализа на податоците. Целта на анализата
беше да се идентификуваат капацитетот за производство и потенцијалот за раст на
секторот за органско производство во прекуграничниот регион. Беа истражувани и
условите, потешкотиите и перспективите за развој на извозот. Една од
специфичните цели на студијата беше и да се идентификуваат производителите во
органскиот сектор со најголем капацитет и најголем извозен потенцијал, но не и
неопходната способност за развој на успешен концепт за извозен маркетинг.
Главната целна група на студијата беа сертифицирани органски производители и
органски производители во постапка на сертификација. Истражувањето опфати 50
органски производители од бугарскиот прекуграничен регион и 50 органски
производители од македонскиот прекуграничен регион. Базата на податоци за
органските производители од прекуграничниот регион, којашто беше креирана во
рамките на проектот ЕОП-ЦБР и завршена во 2014 година, беше ажурирана и
искористена за избор на потенцијални учесници во истражувањето кое го покриваше
целниот прекуграничен регион. Истражувањето беше спроведено по пат на
прашалници со содржина специјално дизајнирана за анализите.

Покрај податоците од анализите, беа собрани и други податоци од секундарни
извори. Податоците беа собрани по пат на структурирани интервјуа со различни
заинтересирани страни во секторот. Во изворите на податоци се вклучени: постојни
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извозници и трговци, конвенционални земјоделци, потрошувачи, претставници на
локалната и централната власт, претставници на невладиниот сектор и други
релевантни организации.

При изработка на стратегијата се преземени следните чекори:
 Изработка на содржина на Стратегијата;
 Изработка на SWOT-анализа на тековната состојба во прекуграничниот

регион;
 Изработка на нацрт-стратегија за развој на прекуграничниот регион што ги

опфаќа Бугарија и Македонија;
 Изработка на Нацрт-план за развој на Мрежата ЕОП-ЦБР;
 Консолидирање и финализирање на Нацрт-стратегијата и Нацрт-планот за

развој на мрежата на ЕОП-ЦБР.

3. ПРЕГЛЕД НА СЕКТОРОТ

И во Македонија и во Бугарија земјоделството игра важна улога. Придонесот
на земјоделскиот сектор во БДП е значително повисок од просекот во ЕУ. Поради
поволната клима и близината на заедничкиот пазар на ЕУ, и двете земји се надеваат
на натамошен развој на земјоделскиот сектор. Органското производство, исто така,
се смета и за потенцијал кој сè уште не е доволно искористен и двете земји имаат
големи надежи во развојот на силен органски сектор. И во Македонија и во Бугарија
органското земјоделство првично беше воведено преку донаторски проекти на
невладини организации. Денес, на органското земјоделство, воопшто, се гледа
позитивно и од потрошувачите, и од организациите за поддршка и од владата. Но,
развојот на секторот и натаму останува блиску до својата почетна фаза.

Прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија се смета за еден од
главните извори на земјоделски производи. Во регионот може да се одгледуваат
многу растителни култури, со акцент на зеленчукот како главна култура. Во
моментов, земјоделските производи одгледувани во прекуграничниот регион на
Бугарија и Македонија се наменети за домашната потрошувачка, како и за извоз.

3.1 ВИД НА ПРОИЗВОДСТВО

3.1.1 Органско растително производство

Органското растително производство и во Македонија и во Бугарија во голема
мера се наоѓа во ист стадиум на развој и истите проблеми можат да се идентификуваат
во двете земји. Постои голема разновидност во производството на земјоделските
култури, се произведуваат повеќе од 30 различни растителни произвиоди. Иако постои
евидентен пораст на бројот на култури коишто се произведуваат и површината којашто
се сертифицира, нема големо раздвижување во нивната понуда на пазарот.  Ова е од
причина што зголемувањето на бројот на култури не е заради планирана
диверзификација којашто треба да одговори на барањата на пазарот, туку заради
страв на производителите од неможноста на пласирање на поголема количина од еден
вид производи или страв од неуспешна сезона заради неповолни климатски услови
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или ниска цена за даден вид производство. Деловната логика на производителите
наложува производство на голем број култури со цел извесниот пласман на некои од
нив да ги покрие производните трошоци на сите производи и да го намали ризикот од
загуба во случај на неповолни климатски и пазарни услови во даден момент.
Евтината работна сила не може повеќе да се вбројува како предност поради
константното отселување на населението од руралните средини. Заради употребата
на застарени производни техники, немање соодветна механизација, знаење и во
последно време влијанието на климатските промени, производството бележи скромен
принос во поглед на просечните приноси во земјите на Европската Унија.
Наследениот проблем со мали расфрлани парцели како последица на разделувањето
на поголемите земјоделски целини е фактор  којшто доведува  до   неисплатливост
за   набавка  и   употреба  на   софистицирана механизација со што би се постигнал
повисок род и би се произвел поконкурентен производ.

Засега комансацијата и консолидацијата на земјиштето претставува само идеја
којашто е далеку од спроведување. Големи количини земја стојат неупотребени од
различни причини и државата не презема ништо во врска со тоа. Како последица на
тоа руралното население коешто не располага со земјиште е приморано својата
егзистенција да ја бара надвор од руралните средини.
Исто така отсуствува доволно сертифицирано производството на култури коишто се
најбарани на пазарот како што е свежиот зеленчук и овошје, за сметка на култури кои
се лесни за сертификација на органско производство.  Недостасуваат напори и
решенија за продолжување на производната сезона и обезбедување на континуитет
во понудата.
Развојот во органското растително производство главно се должи на поголеми и
организирани компании и производители коишто имаат идентификувано извозни
можности.

- 3.1.2 Преработка на органски производи

Во Македонија и во Бугарија постои  развиен  преработувачки  сектор  за
земјоделски производи. Сепак само многу мал дел  од  преработувачите се  вклучени
или  размислуваат да се вклучат во органското производство. Во најголем дел
преработувачите не се запознаени со барањата за органска сертификација на
преработките. Во  поглед на  информираноста на преработувачите за средствата и
техниките на преработка коишто се  користат во преработката на органски производи,
постои генерална неинформираност, што пак   дополнително ја отежнува одлуката  на
преработувачите да се пристапат кон сертификација. Иако недостатокот на
информации преставува првична бариера, тоа не е единствената причина за нивното
отсуство во преработката на органски производи. Преработувачкиот сектор не
располага со информации за достапните количини и видови органски суровини, но и
за потенцијалот за производство на органска суровина којашто би можела да се
преработи. Најголемиот дел од преработувачите исто така немаат доволно
информации за да ги  препознаат можностите како за производството така и за
пласманот на органски преработени производи. Голем дел од преработувачите своите
производи на  странските пазари ги продаваат како производи со низок квалитет и
ниска цена. Само мал дел од преработувачите, всушност, произведуваат  производи
коишто се со квалитет на кои со органската сертификација би им се додала вредност.
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Дополнителна причина е фактот дека кога постои интерес од страна на
преработувачите за сертифицирани органски производи, примарните производители
имаат нереални очекувања за цените коишто треба да ги добијат за своите производи
и покрај субвенциите коишто ги добиваат. Сето тоа влијае обесхрабрувачки на
иницијативите на преработувачите.
Преработувачкиот сектор во теорија би можел да ги апсорбира вишоците на органски
производи во периодите на најголема понуда и со тоа да обезбеди решавање на дел
од проблемите поврзани со хиперпродукцијата и сезонскиот карактер на
производството. Сепак, за тоа да функционира потребно е планирано производство на
суровини коишто подоцна би биле преработени.  Договорното производство е на ниско
ниво и историски практикуваната недоследност во исполнувањето на договореното
креира ситуација во којашто постои голема недоверба за можна долгорочна соработка
помеѓу производителите и преработвачите За жал, договорното производство помеѓу
примарните производители и преработувачите скоро и да не се практикува, напротив,
се работи опортунистички, со надеж дека едните или другите ќе се најдат во незавидна
ситуација и ќе бидат приморани своите производи да ги продадат по ниска цена или
да ги купат по висока цена.
Со оглед на големината на домашниот пазар за органски производи, истиот делува
прилично непривлечно на прерабоувачите коишто се претежно извозно ориентирани.
Сепак во последните години евидентно е раздвижување во понудата на домашни
преработени органски производи. Во голем дел ова се микро претпријатија коишто
органското производство го гледаат како можност да освојат одреден пазарен сегмент,
истовремено избегнувајќи ги високите очекувања за количини и квалитет на
производите. Со развојот на понудата на овие претпријатија и обзнанувањето на
понудата на нивните производи на извозните пазари може да се очекува поголемо
раздвижување во овој сегмент.

3.1.3 Органско сточарство

Најсилната страна во органското сточарство според спроведената анализа се
природните услови и еколошки чистите региони со коишто се располага. Една вид
поволност за развојот на органското сточарство претставува  традиционалниот
начин на сточарење  којшто се совпаѓа со барањата на органското производство.
Евтината работна сила повеќе не може да се вбројува како предност по константното
отселување на населението од руралните средини. Иако постои одредена понуда на
органски млечни производи, може да се забележи отсуство на понудата на месо и
месни производи. И покрај заинтересираноста на трговските синџири за понуда на
домашни органски производи од животинско потекло, заради комплексноста на
процесот за добивање финални месни производи, понудата отсуствува.  Понудата
на јајца и живинско месо исто така отсуствува пред сè заради барањата на
органската регулатива за подно одгледување на живината и рестрикциите во
густината на чување на живината, и неспремноста на домашните производители да
ги прифатат.
Од друга страна пак,  недоволната едуцираност и информираност на  најголемиот
дел од  учесниците во  органското производство  претставува  проблем којшто  го
оневозможува  растот на овој производствен сегмент.
Кај голем дел од сточарските производители отсуствува производството на
сопствена сточна храна, при што тие имаат потешкотии да ја обезбедат како
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органска. Ова најмногу се однесува на  протеинска сточна храна, бидејќи и во
Македонија и во Бугарија нема традиција на производство на протеински богати
култури. Исто   така немањето на  соодветни расположливи капацитети за
одгледување свињи и живина според органските  принципи,  доведува  до   најслаби
резултати  токму  во   овие  два   сегмента  од сточарството.
Управувањето со државните пасишта исто така е на многу ниско ниво при што постои
несигурност од страна на сточарите во долгорочно планирање на развојот на своето
производство.

3.2 ЗНАЕЊЕ И ЕДУКАЦИЈА

Со оглед дека органското производство во регионот нема толку долга и
богата историја (последните 10 години), не може да се зборува за повеќегенерациско
пренесување на знаењето за органското производство во фармерските семејства.
Факт е дека кај повеќето производители знаењата се пренесуваат од генерација на
генерација и дека флексибилноста и склоноста кон прифаќање на нови знаења кај
производителите е исклучително ниска, а за развојот на органското земјоделство има
негативни ефекти. Конвенционалното земјоделство и  веќе научените начини на
производство првенствено создаваат ментални, а подоцна и финансиски и други
бариери кај производителите при сретнување и прифаќање на новите трендови и
методи на производство како што е органско производство.
Без оглед на фактот дека постои декларативна ориентација кон развојот на органското
производство, официјалниот образовен систем во Македонија и во Бугарија не е
доволно развиен за да може стручно и професионално да ја поддржи оваа област. И
во Бугарија и во Македонија постојат високообразовни институции на кои студентите
можат да изучуваат органско производство. Постојат и магистерски студии за органско
производство. Во Бугарија во средните училишта не е воведено образование за
органско производство додека во Македонија постои можност за избор на
факултативен предмет во земјоделските средни училишта.
Кога зборуваме за државната советодавна служба значајно е да се спомене дека оваа
служба вработува советници од областа на  земјоделството. Со овие институции
управува државата, а нивните задачи ги дефинираат директори кои одговараат пред
Министрите за земјоделство во Македонија и Бугарија. Покрај финансиските,
организациските и кадровските предизвици со коишто се сретнуваат службите,
присутен е и проблемот како да се определи неопходниот степен на квалификација
што советникот треба да го поседува за да може да даде соодветни советодавни и
едукативни услуги во областа на органското земјоделство. Општините пак немаат
посветен персонал инволвиран во земјоделскиот сектор. Еднинствен капацитет
претставуваат канцелариите за Локален економски развој, додека општинските
комисии за земјоделство вообичаено имаат едниствено координативна и политичка
улога.
Државната советодавна служба и општините е нископрофилирана за давање услуги
од областа на органското производство, иако делумно е вклучена во системот на
давање советодавни услуги.
Во неформалното образование, невладиниот сектор и проектите има главна улога во
пренесувањето и ширењето на новите знаења за органскопто производство кон
различните целни групи (производители, потрошувачи, трговци...). Иако многу мало по
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обем, без континуитет и неорганизиран овој начин на образование значајно
придонесува за развојот на органското производство во регионот.
Сепак, треба да се напомене дека преку ваквиот начин на образование се вршат општи
и уводни обуки, без трансфер на суштинско знаење. Мал дел од обуките и преносот на
знаењето отпаѓаат на специјализирани и стручни информации коишто се потребни на
произвоодителите да го поуспешат своето производство.
Размената на информации помеѓу производителите не е организирана. Недостасува
медиум преку којшто производителите би можеле да се информираат и да
разменуваат искуства и знаење. Пренос на нови технологии се врши единствено од
компаниите коишто ги продаваат истите, а пренос на нови знаења на организирано
ниво и за екпертски проблематики скоро и да нема.

3.3 СЕРТИФИКАЦИЈА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Во 2017 година сертифицирањето на органското производство во Бугарија се
спроведува од 15 тела за сертификација, од кои мнозинството не се домашни. Овие
тела се наведени во Регулативата на ЕУ 1235.

Повеќето сертификати се издаваат во согласност со Регулативата на ЕУ за
органско производство. Значително помал број органски оператори се
сертифицирани според НОП и други стандарди.

Во Македонија Министерството за земјоделство во 2017 година има одобрено
две тела за сертификација. Едно од телата за сертификација е домашно. Најголем
дел од сертификатите во Македонија коишто се издаваат се според македонскиот
закон за органско производство, кој во најголем дел е усогласен со Регулативата на
ЕУ за органско производство. Значително помал дел од производителите се
сертифицирани според Регулативата на ЕУ за органско производство, НОП и други
стандарди.

Многу производители во Македонија одлучуваат да се сертифицираат според
националниот закон за органско производство додека се во преоден период, а се
префрлаат на сертификација според Регулативата на ЕУ откако ќе го развијат својот
производствен капацитет и ќе идентификуваат сериозни пазарни можности. Ова
претставува поекономична опција за производителите коишто се во конверзија и сè
уште не ги идентификувале извозните пазари.

Во однос на акредитација, и двете земји имаат организации за акредитација
каде што сертификаторите можат да се акредитираат.

И во двете земји општото мислење и довербата во процесот на сертификација
и сертификатите генерално не се на високо ниво. Многу потрошувачи имаат сомнежи
во врска со овој процес.

И во двете земји државните инспекторати ја надгледуваат работата на телата
за  сертификација. Сепак, државните инспектори работат на повеќе теми од
земјоделството и не се доволно запознаени со деталите на правилата и добрите
практики за вршење органска сертификација.
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3.4 ЛЕГИСЛАТИВА И ПОЛИТИКИ

Откако Бугарија се приклучи на ЕУ, во Бугарија се применуваат Регулативата
на ЕУ (ЕЗ) бр. 834/2007 и Регулативата (ЕЗ) бр. 889/2008 за детални правила за
спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007. Регулативата (ЕЗ) бр. 1235/2008
во врска со увозот на органски производи од трети земји и воспоставување правила
за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007 за овој увоз исто така се во
примена.

Во 2004-2005 година беше развиен Акциски план за органско производство за
периодот 2007-2013. Сепак, планот беше очигледно премногу амбициозен и
резултатите беа далеку зад поставените цели.

Легислативата за органско земјоделско производство на Македонија стапи на
сила и се применува од 01.01.2010 година. Голем дел од подзаконските акти се
преземени од листите содржани во Регулативата на Европската Унија. Иако во голем
дел Легислативата беше изготвена според регулативата на Европската Унија сепак
одредени делови даваат можност за различно толкување. Тековните промени во
Европската легислатива кои не се ажурираат во националната легислатива од 2010
година ја оддалечуваат националната легислатива во поглед на усогласеноста. И
покрај контрибуцијата на твининг проектот на Европската комисија и ангажманот на
експерти од Италија и изготвувањето на усогласена верзија на законот во 2015
година Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство не е
заинтересирано за озваничување на дополнувањето на легислативата.

Македонија е сè уште изолирана во поглед на признавањето на националниот
сертификат. Препознавањето на националниот сертификат е на многу ниско ниво и од
страна на многу малку земји. Моментално нема заинтересираност на државните
органи за почнување на постапка за усогласување на националната легислатива и
евентуално отпочнување на процес за класификација на Македонија како „трета земја“
согласно Европската регулатива.

Националниот план за органско производство на Македонија за периодот
2013 – 2020 година беше усвоен во 2013 година.

Развојот на органскиот сектор и во Македонија и во Бугарија досега е
поттикнуван и управуван од странски донаторски организации, а не со државна
поддршка или иницијатива. Невладините организации се главните актери коишто го
олеснуваат развојот на органскиот сектор преку лобирање и спроведување
активности за едукација и промоција. Покрај тоа, урбаната и млада популација имаат
поголема свест за екологијата и за здравјето, па ги поздравија и ги поддржаа
иницијативите за развој на органското производство.

Голем број заинтересирани страни во секторот веруваат дека надлежните
државни службеници во двете земји го сметаат органското земјоделство за споредно
прашање. Владата почна да се вклучува во развојот на органското производство,
како во Македонија, така и во Бугарија, поради притисокот за пристапување во ЕУ,
интервенцијата на донаторските проекти и лобирањето направено од страна на
невладините организации. Во моментов постои политички консензус дека органското
производство може да биде мерка за адресирање на миграцијата од руралните
области, некои социјални прашања и, до одреден степен, да придонесе за
стимулирање на алтернативниот туризам, но сè уште не е признаено заради
неговите придобивки за општеството во однос на зачувувањето на животната
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средина, економските и социјалните придобивки. Политиките за органско
земјоделство сè уште во голема мера зависат од волјата на министерот за
земјоделство, а не од заклучоците од стратешки и аналитички пристап при
развивојот на политиките за поддршка.

Министерството за земјоделство во Бугарија придонесува за развој на
органското земјоделство на неколку начини. Во 2010 година беше формиран Оддел
за органско производство во рамките на министерството, со цел да се бави со
прашања од легислатива и да го координира развојот на органското производство.
Министерството за земјоделство организира/спонзорира неколку јавни настани за
промовирање на органско производство. Министерството за земјоделство ги
поддржува бугарските национални штандови на Зелената недела и Биофах како
релевантни меѓународни изложби за органско производство. Учесници на овие
настани се 10-15 компании, а интересот за учество расте.

Слична е ситуацијата и во Македонија. Во рамки на Министерството за
земјоделство постои Оддел за органско производство, но неговиот придонес и
влијание врз севкупниот развој на движењето е дискутабилен. Вообичаено,
прифаќањето на сите развојни иницијативи што ги даваат невладините организации,
донаторските проекти или компаниите, зависат од повисоките функционери, а
честопати од министерот. Министерството за земјоделство спонзорира еден
годишен настан, додека неколку градоначалници во Скопје имаат направено
сопствени настани со скромни резултати.

За прв пат во 2016 година Министерството за земјоделство поддржа
национален штанд на Биофах.

Владите се спремни да ги поддржат органските сектори заради бројни причини.
Ова вообичаено вклучува: намалување на руралната миграција, зголемување на
приходите преку извоз на органски производи, замена за увозот и развивање
одржлива домашна пазарен сегмент, заштита на животната средина и поттикнување
на руралниот развој преку органско производство.

Без разлика на причините и степенот на обезбедената поддршка за органскиот
сектор, ако политиките и активностите не се добро планирани, можат да доведат до
погрешно толкување и незадоволство кај државните службеници и
заинтересираните страни во секторот. Затоа е добро, отворено да се објасни и на
владата и на органскиот сектор, што се очекува да се постигне со планираните
политики.

За да имаат јасна визија како да го развиваат органскиот сектор, властите
треба да направат детална проценка на своите главни земјоделски политики и
планови и да разберат како тие ќе влијаат врз конкурентноста и условите во
органскиот сектор. Политиките за поддршка треба да се засноваат врз анализи на
секторот и да се насочени не само кон финансиската поддршка на производството,
туку и кон зголемување на нивоото на информираност, овозможување пренос на
знаења, стимулирање на научни и истражувачки активности и воведување иновации.

Затоа, државните службеници треба да се запознаат со најновите сознанија за
различните практики во финансирањето на активностите коишто овозможуваат
развој на органскиот сектор. Во однос на политиките, главната улога на владата
треба да биде намалување на администрациското оптоварување и создавање
поволен амбиент за развој на бизнисот. Меѓутоа, изгледа дека ова не е случај во
ниту една од двете земји.
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3.5 ПРИСТАП ДО ПАЗАРИ

Генерално јавноста е можеби запознаена со терминот „органско
производство“, но само мал број потрошувачи (главно од урбаните средини) го
разбираат овој термин на адекватен начин. Постојат релативно малку информации за
органското производство коишто се пласираат преку медиумите, а честопати тие се
несоодветни и неточни. Сепак, медиумите сè почесто се заинтересирани за органското
производство, што треба да се искористи преку давање на поквалитетни информации.
Локалнитe пазари  на органски производи и во Македонија и во Бугарија сèуште се во
раните фази на развој. Меѓутоа, во последните години понудата на органски
производи, како од увоз, така и од домашното производство, е во пораст. Органските
производи можат да се најдат во специјализираните продавници, спорадично на
зелените пазари, во ланците на супермаркети и во интернет продажба. Преработените
органски производи главно се од увоз, но постепено се зголемува и бројот на домашни
производи. Евидентен е недостатокот на органски производи од животинско потекло,
од коишто единствено млечните производи се позастапени.
Индивидуалните органски производители во регионот се сретнуваат со значителен
број проблеми и во продажбата на производите. Тука можат да се вбројат: неопходност
од лична-директна продажба којашто одзема од потребното време за управување и
развој на производниот процес, логистика при пласман на производите, наплатата на
продаденото, исполнување на условите на супермаркетите и трошоците за
влистување на своите производи во малопродажните ланци.
Покрај сето наведено, органските производители честопати ги пласираат своите
производи по цени исти како и конвенционалните производители. Главните причини за
ова се неконкурентната позиција на индицидуалниот производител, сезонскиот
карактер на производство, недоволната среденост на домашниот пазар, недостаток на
можности за складирање на производите и недостаток на можности за
диверзификација на производите.
Според податоците добиени од истражувањето, мал број од производителите од
регионот ги продаваат своите производи во големите потрошувачки центри. Исто така
само мал број производители успешно ги пласираат производите директно од своите
фарми или со пласирање на производите по пат на директна достава до
потрошувачите. Важно е да се нагласи дека производителите коишто соработуваат со
дистрибутери, преку истите пласираат само мал дел од своето производство, додека
остатокот се дистрибуира по пат на лична продажба или други продажни канали.
Анкетираните органски производители од регионот произведуваат повеќе од 30
различни полјоделски, градинарски и овошни култури. Нивното размислување, за жал,
произлегува од повеќегодишното искуство и проблемите во продажбата и пласманот
на производите со коишто се сретнуваат на домашниот пазар. Отежнатиот пласман на
целокупното производство како органско е последица на слабата преговарачка моќ на
производителите, неуреденоста на пазарот на органски производи, недоволната
соработка помеѓу самите производители, помеѓу преработувачите и производителите
и честопати некоректниот однос на дистрибутерите и трговците. Меѓутоа, треба да се
истакне дека во последно време побарувачката расте и дека сè поголем број органски
производители успеваат да го продадат поголемиот дел од своето производство како
органско.
Важно е да се нагласи дека сите производители, во поголема или во помала мера,
немаат проблем со пласманот на своите производи по конвенционални цени. Меѓутоа
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пласманот по повисоки цени, по коишто во принцип треба да го оправдаат влогот во
средства и труд на производителот, отсуствува. Понудата е сезонска и ограничена,
како во поглед на разновидноста, така и во поглед на достапните количини.
Производителите генерално не применуваат методи за продолжување на
производната сезона или диверзификација на понудата за да опфатат подолг период
на продажба. Тие нудат различни производи, но поголемиот дел од нив се присутни на
пазарот само во ограничени количини и во краток период во текот на годината. Иако
органските производи пронаоѓаат свој пат до супермаркетите, не е направено многу за
нивната промоција и подобрување на нивната достапност. Алтернативните начини на
директна продажба и промоција, којашто би овозможила избегнување на посредниците
и зголемување на приходите на производителите, генерално не се користат. Во голема
мера, особено кога се работи за свежи производи, на потрошувачите им е препуштено
самите да ги откријат изворите на органски производи и да изнајдат начин да стигнат
до нив.
Во поглед на извозот, тоа е активност која е сè уште резервирана за поголемите и
подобро организираните компании. Постои огромен потенцијал на пазарот на
Европската Унија и пошироко, но истиот е придружен со строги барања за количини и
за квалитет. Со оглед на некоректните односи помеѓу производителите и
преработувачите / трговците, ретки се примерите на договорно производство на
органски производи. Вообичаено поголемите компании планираат сопствено
производство со што би имале контрола на производните цени и секако гаранција за
органскиот квалитет на производите како начин за намалување на ризикот од губење
на извозните пазари. Притоа треба да се има на ум и комплексноста на  набавката на
органски суровини од голем број индивидуални производители, заради можноста од
употреба на недозволени препарати од поединци коишто би го нарушиле интегритетот
на целата структура. Притоа контролите можат да се извршат единствено со
лабараториски тестирања, коишто се прилично скапи и значително би влијаеле на
цената на производите доколку се тестират примероци од повеќе производители.

3.6 РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Една од главните причини којашто го забавува развојот на органското
производство е недостатокот на соодветни дозволени заштитни средства. Ова, исто
така придонесува кон трендот на сертифицикација на производни процеси и култури
коишто имаат помалa потреба од заштитни средства (ореви, лешници, јапонски
јаболка, калинки, овчарство и др.). Од друга страна, пак, постои проблем при
пласманот на овие производи, бидејќи потрошувачите се всушност најмногу
заинтересирани за купување на овошје и зеленчук за коишто е познато дека се
произведуваат со интензивна употреба на пестициди. Во оваа група спаѓаат некои
од најупотребуваните овошја и зеленчуци: моркови, домати, пиперки, краставици,
јаболки, грозје, круши и др.

Неинформираноста на производителите за постоењето на заштитни средства
и ѓубрива коишто се дозволени за употреба во органското производство, како и
ограничената  достапност и непознавање на начинот на употребата е исто така една
од главните причини којашто го забавува развојот на органското производство.
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Кај голем број од производителите се провлекува дезинформација дека во
органското производство не се употребуваат никакви заштитни средства, па заради
тоа се незаинтересирани за овој вид производство како невозможен. Дополнително
отежнува и фактот дека оние коишто се заинтересирани тешко доаѓаат до
вистинските информации за достапноста и начинот на употреба на средствата за
заштита.

Компаниите коишто нудат средства за заштита сè уште немаат голем интерес
за продажба на средства за заштита, дозволени за употреба во органското
производство. Истите тие компании веќе имаат воспоставени канали за продажба на
конвенционални средства за заштита коишто им овозможуваат солиден профит.
Понудата на препарати дозволени за употреба во органското производство бара
дополнителни инвестиции во едукација на персоналот, регионална малопродажна
мрежа, како и промоција на истите, но и вложување во информирањето на
производителите за начините на употреба и бенефитите од употребата на овие
препарати. Со оглед на тоа дека бројот на органски производители е сè уште мал,
понудата на вакви препарати од страна на поголемите дистрибутери на заштитни
средства едноставно не се гледа како исплатлива инвестиција.

Дополнително, биолошките заштитни средства коишто се дозволени за
употреба во органското производство бараат повисоко ниво на едуцираност на
земјоделските производители. Ова е од причина што се работи претежно за
препарати со специфичности во начинот на складирање и употреба. Ова понатаму
повлекува дека и продавачите и увозниците на овие препарати би требало овие
дополнителни информации успешно да ги пренесат до земјоделските производители
и да им овозможат поддршка при употребата. Секако, ова е дополнителна
инвестиција којашто во моментот изгледа комплетно неоправдана за увозниците.

Заради тоа во моментот главни понудувачи на дозволени препарати се микро-
претпријатија коишто имаат поизразен претприемачки дух. Овие претпријатија имаат
понуда на мала палета на дозволени препарати во обид да се пробијат и
позиционираат на пазарот. Со оглед на многу лимитираните можности за промоција
и продажба и изразената конкуренцијата од страна на големите компании коишто
нудат препарати за заштита во редовното земјоделство,  успехот на овие компании
е генерално спорадичен и локализиран.

Со оглед дека во Бугарија се применуваат регулативите на Европската Унија
и принципот на слободен пазар, регистрацијата на препаратите е соодветно решена
и не претставува бариера за достапност на истите. За разлика од Македонија
регистрацијата и увозот на препаратите коишто се дозволени во органското
производство претставуваат сериозна пречка за ширење на органското движење.

3.7 ДОСТАПНА ПОДДРШКА

Во Бугарија, по пристапувањето во ЕУ, структурните фондови за агроекологија
преку Програмата за рурален развој на ЕУ Мерка 214, се користат како главен
финансиски поттик за развој на органското производство. За да можат да добијат
субвенции, органските производители мора да бидат официјално сертифицирани.
Многу од малите производители не можеа да добијат субвенции поради
ограничувањата во поглед на минимална големина на фармите.
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Субвенциите вклучуваат растителни култури, животни и пчеларство. Износите
коишто се распределуваат преку системот за субвенционирање во Бугарија за
производство на земјоделски култури се од 30 Евра/HA до 730 Евра/HA. Органските
производители можат да аплицираат и за субвенции според дополнителните мерки
на Програмата за рурален развој, исто како и конвенционалните производители. Се
дава поддршка за сите земјоделски култури и на сите производители коишто се
сертифицираат, и тие во преод и тие со органски статус. Кога започнуваат постапка
за сертификација, органските производители треба да бидат во сертификацирани
најмалку 5 години со цел да можат да ги користат субвенциите за органско
производство.

Во Македонија, фондовите на ЕУ не се достапни за субвенционирање на
органското земјоделство. Затоа, средствата се обезбедуваат од националниот буџет
за земјоделство. Покрај тоа, има малку насоки од ЕУ во смисла на начинот на
користење на државните средства за поттикнување на развојот. Обично мерките за
поддршка се создадени од вработените во Министерството за земјоделство кои
имаат ограничено знаење и искуство во планирањето и спроведувањето на мерките
за развој. Мониторинг на резултатите и анализи од спроведените мерки за поддршка
не се практикуваат при изработката и усвојувањето на годишните планови за
поддршка. Во последните неколку години има и бројни недоследности и измени во
поглед на износите предвидени за поддршка на органското производство. Во
моментов субвенциите за производство на земјоделски култури изнесуваат од 30
Евра/HА до 550 Евра/HА. Поддршка се дава за сите земјоделски култури и на сите
производители коишто се сертифицираат, и тие во преод и тие со органски статус.
Производителите немаат обврска да останат во сертификација, така што можат да
ја искористат можноста да добијат субвенции во текот на преодниот период и да се
откажат во кое било време. Затоа, тука се поставува и прашањето дали можноста за
добивање субвенции за време на преодниот период без дополнителни барања може
да стимулира злоупотреба на поддршката од производители кои целат исклучиво на
субвенции, и не вложуваат напори за постигнување на органски статус.

Покрај тоа, исплатата на субвенциите честопати доцни, комплексните
административни процедури при аплицирање за финансиска поддршка, како и
големиот број грешки во постапките за плаќање се главен фактор за разочараноста
на производителите и за бариерите за развој на органското производство.

И во двете земји не постои обврска за производителите коишто добиваат
субвенции да ги пласираат своите производи како органски. Исто така често се
случува производителите да неможат да најдат пазар за пласман на своите
производи како органски. Во други случаи, производителите не можат да ги
пласираат своите производи како органски поради повисоки цени и мора да ги
пласираат без ценовна премија. Исто така многу од производителите дури и не се
трудат да бараат пазар за своите органски производи. Па затоа постојат сомнежи
дека некои производители се сертифицираат само поради достапната финансиска
поддршка. Ова е вообичаено случај со традиционалните системи за производство
кои во голема мера се во согласност со барањата за органско производство. Така
што тие, со мали или никакви промени во нивните производни системи, можат да
добијат зголемени субвенции.

Со големата зависност од субвенциите за производство и ниската домашна
куповна моќ треба да се постави прашањето дали органското производство
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мотивирано со желбата за добивање субвенции наместо од желба за продажба, го
попречува одржливиот развој на секторот.

И покрај достапноста на поддршката во двете земји, секторот не се зголемува
значително и органското движење е сè уште недоволно развиено. Така, треба да се
одговори на прашањето дали мерките за поддршка се добро структурирани и
спроведени на правилен начин.

4. SWOT-АНАЛИЗА НА ОРГАНСКИОТ СЕКТОР ВО РЕГИОНОТ НА
ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

SWOT-анализата ги вклучува:
 силните страни коишто треба да се темел за надградба и развој на органскиот

сектор,
 слабите страни коишто треба да адресираат за да се поддржи растот на

органскиот сектор,
 можностите коишто можат да се искористат за поттикнување на растот на

органскиот сектор,
 заканите за растот на органскиот сектор, коишто во најдобар случај би

требало да бидат отстранети.

Анализата е поделена во седум идентификувани приоритетни области за
дејствување, фокусирајќи се на производството, знаењето и образованието,
органската сертификација, легислативата и политиките, пристапот до пазари,
репроматеријалите во производството и достапната поддршка.
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4.1 ПРОИЗВОДСТВО

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Поволна клима и услови на почвата Постоење подрачја во коишто нема наводнување и

постојан ризик од мали приноси и мал број на
култури коишто можат да се одгледуваат

Искуство на производителите во одгледување на
земјоделски култури на традиционален -
екстензивен начин

Недоволна и неконтинуирана пропаганда за
предностите на органското производство и
можностите за вклучување на производителите

Постоење автохтони сорти со добар генетски
потенцијал

Слаба мотивираност на производителите за
зголемување на своето органско производство како
последица на слабата побарувачка и несоодветни
мерки за поддршка во органското производство

ПРЕРАБОТКА Несоодветна примена на модерни агро-техничките
мерки заради недостиг или застарена на
механизација и недоволна едуцираност на
примарните производители

Постоење на поддршка за преработка на
органски производи (МК)

Органските производители немаат капацитет и
интерес да се вклучат во активности за
додадавање на вредност на своите производи
(преработка на самата фарма и диверзификација
на производството)

Развиен и извозно ориентиран преработувачки
сектор

Немање инфраструктура и техники за
продолжување на сезоната на раст

Заинтересираност на преработувачите за
производство на производи со додадена
вредност

Неефикасно и скапо производство заради отсуство
на современи производни технологии

СТОЧАРСТВО Мал број производители коишто се вклучени во
органското производство

Поволни услови за развој на органското
сточарство (незагадени природни ливади и
пасишта)

Голема расцепканост на земјоделските површини и
мали  приноси

Традиционално земјоделско производство, многу
блиско на органското производство

Несоодветна структура на производителите
вклучени во органското производство (опортунисти,
пензионери, невработени, викенд фармери)

Сточари со долгогодишно искуство и постоење на
сточарска традиција

Недоволно организираност на производителите, во
однос на планирање и реализација на
производството
Недостаток на знаење за техниките за органско
производство
ПРЕРАБОТКА
Недостиг од преработувачки капацитети
вклучени во органското производство
Недоволни количини на сертифицирана суровина
достапна на преработувачите
Недостаток на знаење за техниките за
преработка на органски производи
Некоординираност помеѓу преработувачите и
производителите и отсуство на договорно
производство
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Недостиг на поддршка за  преработка на
органски производи (БГ)
СТОЧАРСТВО
Недоволно информации за органско сточарско
производство на сите нивоа
Недостиг на концентрирана протеинска храна од
домашно производство
Недостиг на обработливи површини за производство
сточна храна во близина на фармите
Слаба едуцираност и капацитет на сточарите за
производство на сточна храна
Немање сертифицирани преработувачки капацитети
за производство на сточна храна

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Да се утврди количината на увезените органски
производи и истражи потенцијалот за замена на
увозот и со локално производство

Забавен развој на домашниот пазар

Подобрување на ефикасноста на органското
земјоделство

Појава на поконкурентни производи на пазарот од
увоз

Привлекување повеќе производители во органското
производство

Дефицит во одредени региони од вода за
наводнување

Основање регионални програми за соработка Светска економска рецесија и негативното влијание
на глобализацијата

Промовирање пазарно ориентирано наместо
органско земјоделство мотивирано од субвенции

Временски непогоди и негативни последици од
глобалното затоплување

Ревитализација на руралните подрачја со
потенцијал за развој на органско
производство

Органските производи се извезуваат како примарни
земјоделски суровини, а не како финални производи

Воведување насочено производство врз база на
побарувачката на странските пазари

Миграции село - град

Зголемено искористувањето на ЕУ
фондовите од страна на примарните
производители и привлекување инвестиции
во органското производство

Преголемо производство на субвенционирани
земјоделски култури

Олеснување на пристапот до земјоделска
механизација,  производствена опрема и
технологија за складирање

Недостиг од политика за комасација на земјиштето и
задржување на мали расцепкани парчиња земја

Поддршка за раст на малите земјоделци Висок процент од земјата не се обработува
Поддршка за формирање групи на производители
и задруги преку создавање на нови пазарни
можности

Големите и професионални производители се
незаинтересирани за органско земјоделство

ПРЕРАБОТКА Ниско ниво на развиеност на руралните подрачја и
миграција на руралното население

Растечка побарувачка на органските
производи на домашниот, регионалниот и
глобалниот пазар;

Намалување на работната сила во руралните
средини

Координација на преработувачкиот сектор и
апсорбирбција на вишоците на свежи органски
производи во периодите на зголемена понуда

ПРЕРАБОТКА
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Идентификација на големите производители и
нивно инволвирање во органското производство

Недостаток на информираност на преработувачите
за пристап до суровини и пазари за органските
производи;

СТОЧАРСТВО СТОЧАРСТВО
Насочување на земјоделците кон производство на
протеински култури

Постојано намалување на сточниот фонд

Воведување опрема и сорти коишто придонесуваат
за зголемено производството на сточна храна

Слаба финансиска моќ и недоволни капацитети
на сточарите

Поддршка на мали и средни претпријатија или
занаетчиски производители за да го развијат својот
полн потенцијал во органското производство

4.2 ЗНАЕЊЕ И ЕДУКАЦИЈА

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Органското производство се изучува во средните
земјоделски школи (МК)

Недоволна застапеност на содржини од
органското производство во наставните планови
во средните земјоделски училишта и факултетите

Органското земјоделство се изучува во
додипломските и постдипломските образовни
институции

Несоодветно воспоставени образовни
стандарди и несоодветно дизајнирање на
студиските програми

Заинтересираност на донаторските организации за
едукативни активности во органското производство

Недоволна размена на информации и
соработка со образовните и истражувачките
институции од другите земји

Постојат публикации со воведни информации за
органското производство на локалните јазици

Недоволно можности на производителите за
стекнување знаење и едукација за органско
производство

Постојат експертски и инфраструктурни
капацитети за спроведување на истражувања од
областа на органското земјоделство

Комплетно отсуство на напредно, специфично,
стручно и применливо знаење за органско
производство кај различни култури

Земјоделските средни училишта и факултетите
располагаат со ресурси за спроведување на
демонстративно и показателно органско
производство и апликативни теренски
истражувања

Постоечките експертски и инфраструктурни
истражувачки капацитети воопшто не
придонесуваат во областа на органското
производство

Постојат организации коишто нудат неформално
образование за органско производство

Низок степен на познавање на правилата и
техниките за органско производство од страна
на државните советодавни служби и неможност
за трансфер на знаење на производителите
Мал број апликативни проекти и научни
истражувања за органско производство
Недостиг од специјализирани едукативни
материјали од областа на органското
производство и недостаток од размена на
информации помеѓу производителите
Нецелосно искористување на истражувачкиот
потенцијал
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Поголемиот дел производители имаат скромно
познавање на современите производни практики
Недостапност на едуциран стручен кадар којшто би
нудел советодавни услуги
Комплетно отсуство на трансфер на знаење и
едукација за маркетинг и продажба на органските
производи
Недоволно знаење и информираност за органско
производство
Најголем дел од обуките и едукацијата се врши
спорадично, преку проекти на невладините
организации
Недоволни и несигурни извори за обуки, едукација и
истражување
Недостиг на капацитет кај државните институции за
консултантски услуги

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Идентификација и задоволување на
потребите за обука.

Намален интерес кај младите за професиите
поврзани со земјоделството

Унапредување и подобрување на постоечката
советодавна поддршка и развој на потенцијал за
давање краткорочни експертски совети на
производителите

Заостанување во примената на нови методи и
технологии за органското производство

Поддршка на граѓанските организации од областа на
органското производство во проекти за едукација,
вмрежување и трансфер на знаење

Одлив на млади висококвалитетни стручни
кадри во странство

Вклучување на органското производство како
образовен модул во основните и/или средните
училишта

Долгорочно исклученост на научните и
истражувачки организации

Воспоставување на центри за неформална едукација
и истражување во органското производство

Долгорочен недостиг соодветни советодавни
услуги

Спроведување на тематски обуки, според културите
коишто се одгледуваат и бараат на пазарите

Долгорочен недостиг од знаење и соодветна
мотивација.

Подобро искористување на ЕУ фондовите за
едукација
Воведување и поддршка на дискусиони грпи
од чинителите во органско производство
Насочување на истражувањата и применета наука кон
развој на органското производство
Истражување и воведување сорти коишто се
прилагодливи на локалните услови и климатските
промени
Поддршка на органските производители преку
програми за волонтери, праксисти, стажанти
Воспоставување регионални програми за соработка
и размена на искуства
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4.3 СЕРТИФИКАЦИЈА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Достапност на услуги за сертификација Отсуство на поддршка во трошоците за

сертификација (БГ)
Развиена конкуренција во понудата на
сертификациски услуги (БГ)

Сертификација според национален стандард
којшто не се признава во ЕУ (МК)

Постоење на финансиска поддршка во
трошокот за сертификација (МК)

Мал број сертификациски тела, односно
слаба конкуренција во сертификациските
услуги (МК)

Воспоставен систем на контрола од страна
на државните инспекорати

Отсуство на прецизни информации за
сертификација на земјоделски
репроматеријали

Достапност на информативни материјали за
запознавање со процесот на сертификација

Мал број на локални инспектори во
прекуграничниот регион

Достапност на групна сертификација (БГ) Постоење неинформираност и недоверба во
процесот на сертификација

Информираност на производителите за можноста
за сертификација

Ограничено знаење за сертификацијата во
државните агенции
Слабо познавање на барањата за сертификација од
страна на производителите
Високи трошоци за сертификација
Недостапност за групна сертификација (МК)
Perceiveddifficulty with the certification process

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Воспоставување на нови сертификациски тела и
зголемување на конкуренцијата (МК)

Отсуство на соодветни и достапни сертификациски
услуги во регионот

Обука за контрола и сертификација на
претставници на администрацијата и нови
инспектори

Демотивација на производителите и намалување на
растот на органското производство

Размена на искуствата на учесниците во секторот
во поглед на сертификацијата

Бавен развој на органското производство

Зголемена информираност на производителите за
процесот на контрола

Задржување на трендот на високи цени за
сертификација

Овозможување на сертификација на дозволени
препарати
Зголемување на довербата во сертификацијата кај
потрошувачите и производителите преку
активности за јакнење на довербата
Зголемување на достапност на регионални
инспектори и намалување на трошоците за
сертификација
Воведување групна сертификација (МК)
Воведување поддршка за трошокот за
сертификација (БГ)
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4.4 ЛЕГИСЛАТИВА И  ПОЛИТИКИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Легислативта е во комплетна согласност со
Европската легислатива за органско производство
(БГ)

Постојат делови од Легислативата коишто не се
усогласени со ЕУ регулативата (МК)

Постоење на национална Легислатива за органско
земјоделско производство којашто е генерално
хармонизирана со Европското законодавство (МК);

Отсуство на стратегија и стратешко планирање на
развојот на органското производство на сите нивоа.

Постоење на Акционен план за развој на органското
производство до 2020 (MK)

Отсуство на важни елементи од Легислативата
(групна сертификација) (МК)

Постоење на систем за мониторинг на органското
производство

Субвенционирање и поддршка само на страната на
производството, но не и на развојот на домашниот
пазар

Воведено е национално лого за етикетирање на
органски или  во преод производи (МК).

Отсуство на интерес и активности на локалните
власти за развој на oрганското производство

Генерално постои политички консензус во поглед на
поддршката на органското производство

Органските производители маргинално учествуваат
во развојот на политиките и мерките за поддршка на
органското производство

Постои дијалог помеѓу власта и здруженијата
на производители на органски производи

Во голема мера поддршката на органско
производство зависи од ставовите на ресорниот
министер

Стабилна поддршката за органско производство со
влезот во ЕУ (БГ)

Сложени и непотребни процедури при увоз на
органски заштитни средства (МК).
Отсуство на желба за ускладување на Регулативата
од страна Министерството за земјоделство (МК)

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Измена и дополна на легислативата за органско
производство (МК)

Бавен развој на органското земјоделство

Воедување мерки за развој на домашниот пазар
во мерките на државната програма за поддршка
на органските производители

Долгорочно отсуство на административни
капацитети за развој на органското производство
на централно и локално ниво

Воедување стратешко планирање за развојот на
органското производство

Зголемување на разликите помеѓу националната и
европската легислатива (МК)

Вклучување на општините и локалните власти во
развојот на органското производство

Незаинтересираност на надлежните институции за
развој на органското производство

Стабилизација на поддршката за органско
производство со апроксимацијата кон ЕУ (МК)

Нестабилни политики во поглед на поддршката на
органското производство (МК)

Развој на стратегија за органско производство Долгорочно отсуство на стратегија или
имплементација на донесените стратегии и
акциони планови

Вклучување на органските производи во
набавките на храна во јавните институции
раководени од страна на државата (градинки,
училишта, болници)

Обесхрабрување на производителите на органски
производи со несоодветни политики и намалување на
растот на органското производство

Подобрување на амбиентот за органско
производство преку препознавање на
придобивките од органското производство од
страна на државните функционери

Немање координација помеѓу политиките за развој на
органското производство на централно и локално
ниво
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4.5 ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Генерална заинтересираност на  ресорните
министерства за промоција на органски
производи

Домашниот пазар на органска храна е недоволно
развиен

Генерална информираност на потрошувачите за
на терминот „органски производи“

Ниска јавна свест и ниско ниво на информации за
значењето на терминот "органско" и придобивките
од овие производи

Организирани годишни настани за органска
промоција

Ограничен асортиман на свежи производи
понудени на домашниот пазар

Домашната побарувачка за органски производи
не е голема, но расте

Немање континуитет во понудата на свежи
органски производи заради сезонскиот начин на
производство

Органските производи имаат голем потенцијал на
растечкиот пазар за извоз

Недостаток на инфраструктура којашто директно и
индиректно ја продолжува продажната сезона и го
подобрува континуитетот на снабдувањето
Високи цени на органските производи
Мал обем на вкупниот пазар
Релативно низок приход на населението
Недостаток на продажни места и пазарни можности
Лошо структуриран, неефеикасен, лимитиран и
скап  канал за дистрибуција на органските
производи
Немање стратегија за промоција на домашниот
пазар
Потрошувачите не се запознаени со системите за
обезбедување на интегритет на органските
производи и недостатокот на доверба кај
потрошувачите
Значителен дел од органските производители не го
продаваат своето производство како органско
Националното лого за органски производи
недоволно се употребува и не е препознатливо
Органските производители немаат капацитет и
интерес за вклучување во алтернативните канали
за маркетинг и продажба
Недоволен број промотивни и продажни настани на
органските производи
Тежок пристап до извозните пазари (MK)
Недоволна организираност на производителите во
однос на маркетингот и настап на пазарите

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Идентификување на конкретни потреби на
извозните пазари и координирање на
производството да ги задоволи тие потреби

Континуирана недоволна вклученост на државата во
промоцијата на органските производи

Диверзификација и проширување на понудата со
органски производи за задоволување на
домашната побарувачка

Несоодветна политика на високи цени од страна на
производителите и трговците со органски производи
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Имплементација на промотивна кампања за
подигање на свеста на потрошувачите преку
истакнување на вредностите на органското
движење

Долгорочен неуспех во обезбедувањето организирана
логистика, континуитет и диверзификација на
органските производи и намалување на желбата за
купување на органски производи кај потрошувачите

Стимулирање на побарувачката и вклучување на
повеќе потрошувачи преку поддршка за
создавање групи на потрошувачи

Зголемување на цените над прагот на достапност
на потрошувачите и намалување на подготвеноста
за купување на органски производи

Развој на можности за вклучување на органските
производи во јавните набавки

Долгорочна изложеност на потрошувачите на
високи цени, продолжување на намалување на
привлечноста на органските производи

Градење доверба преку обезбедување
квалитетни односи на потрошувачите со
органските производители (земјоделци коишто ги
учат потрошувачите за органско градинарство,
организација на саеми, дискусии и настани каде
потрошувачите и производителите можат да
комуницираат)

Продолжен неуспех во обезбедувањето на
организирана логистика, континуитет и
разновидност на органските производи и
намалување на подготвеноста за купување
органски производи

Потпишување на билатерални договори за
заемно признавање на сертификати со земји во
регионот и пошироко (MK)

Несоодветно спроведување на стратешки и
програмски документи и неефикасно користење на
средства од ЕУ

Здравиот начин на живот станува популарна тема
особено кај помладите и средновечните луѓе

Недоволно јасна и разработена стратегија за
поддршка на трговијата и потрошувачката на
органски производи.

Воведување на посебни мерки за поддршка на
активности за диверзификацијата на производи,
продолжување на производната сезона и
продолжување на континуитетот во
снабдувањето

Недостаток на конекции на преработувачите со
трговците

Креирање и спроведување на стратегијата за
развој на домашниот пазар

Бавен развој на органско производство и можности
за пристап до развиените пазари (БГ, МК)

Градење врски помеѓу производителите и
преработувачите и угостителскиот сектор

4.6 РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Слободен пристап до препарати и семиња
регистрирани во ЕУ (БГ)

Незаинтересираност на увозниците за понуда на
дозволени препарати

Поедноставени процедури за увоз (БГ) Мал број на достапни препарати и мал број на
увозници

Поедноставени процедури за регистрација (БГ) Значителен трошок за регистрација на
репроматеријали (МК);

Достапна поддршка за употреба на дозволени
препарати (БГ)

Високи цени на достапните дозволени
репроматеријали
Слаба достапност на дозволените препарати на
пазарот
Неинформираност на производителите за постоење
на дозволени препарати
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Комплицирани процедури за увоз и регистрација
(МК)
Тежок пристап до информации за дозволени
препарати од страна на производителите
Незаинтересираност на земјоделските аптеки за
понуда на дозволени препарати
Непостоење поддршка за производителите за
употребата на дозволени препарати (МК)
Непостоење на здружување на производителите за
заедничка набавка на репроматеријали
Високи трошоци за регистрација на препаратите (МК)
Неедуцираност на производителите за можноста и
начинот на употреба на дозволени препарати
Недоволна запознаеност и експертиза на стручните
лица и служби за постоењето, можноста и начинот
на употреба на дозволените репроматеријали
Постоечка силна понуда на конвенционални
репроматеријали
Незнаење и незаинтересираност на
производителите за употреба на традиционални и
алтернативни репроматеријали коишто самите
можат да ги произведат
Постоење на конфузни информации во поглед на
понудата на дозволени и сертифицирани препарати

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Воспоставување на систем за поддршка и промоција
на употребата на дозволени/ регистрирани
репроматеријали

Немање јасна визија и стратегија за потребата и
поддршката на достапноста на дозволените
репроматеријали (МК)

Вклучување на државните советници и научните и
образовните институции во промоцијата на
дозволените репроматеријали

Како мал пазар производителите на
репроматеријали претпочитуваат да ја избегнуваат
Македонија како интересен пазар за воспоставување
на партнерски односи (МК)

Воспоставување на систем за информирање на
производителите за достапните препарати и
начинот на употреба;

Висок трошок и економска неисплатливост на
употреба на дозволените репроматеријали

Воведување на специјализирани продажни места  и
информативни центри за дозволени препарати

Незаинтересираност / нестимулираност на
трговците за понуда на дозволени
репроматеријали

Стимулација на производителите за заедничка
набавка на репроматеријали и намалување на
трошоците кај производителите

Непостоење / недостапност на знаење и
експертиза за можноста и начинот на
употреба на дозволените репроматеријали

Поедноставување на процедурите за увоз и
регистрација на дозволени препарати (МК)

Задржување на комплицираната процедура и
високите трошоци за регистрација на дозволените
репроматеријали

Олеснување на увозот на органски пестициди и
постигнување на поконкурентно производство

Несоодветна ценовна политика на увозниците на
репроматеријали

Едукација на производителите за можностите за
употреба на традиционални и алтернативни
репроматеријали коишто самите можат да ги
произведат

Не постоење на искуство и знаење за употребата на
нови дозволени препарати во стручната јавност,
научните и образовните институции
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Намалување на трошоците за  регистрација на
репроматеријали (МК)

Мал број квалитетни репроматеријали, а со тоа и
неконкурентно производство
Продолжен недостиг од достапност и избор на
семенски репроматеријали и расаден материјал

4.7 ДОСТАПНА ПОДДРШКА

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Постоење на програми за поддршка на
органското производство

Сложени постапки за добивање поддршка и
субвенции

Постоење на посветени одделенија за органско
производство при Министерствата за
земјоделие

Несоодветен модел на распределба на субвенциите

Соодветен интерес на медиумите за темата
органско производство

Недоследност на роковите за исплата на субвенциите

Иницијативи на комерцијалните банки за
одобрување поволни кредитни линии од банките
наменети за органските производители

Недоволен капацитет на надлежните институции за
администрирање на документите за пријавување
субвенции

Достапна поддршка за употреба на дозволени
препарати (БГ)

Немање поддршка за здружување на
производителите

Спорадична промоција на органското
производство од страна на државата

Дел од медиумите пласираат неточни  и
контрапродуктивни информации

Постоење  бесплатна поддршка преку
државните советодавни служби

Недоволна посветеност на кадрите вработени во
одделенијата за органско производство во надлежните
институции

Постоење на 5 годишна обврска за
сертификација за користење на субвенции за
органско производство (БГ)

Недоволна искористеност на ЕУ фондовите од страна
на примарните производители, заради големите
административни бариери и недоволната
информираност и необученост за аплицирање за
добивање на средства од овие претпристапни фондови
Производителите коишто пристапуваат во
сертификација немаат обврска да останат во истата,
поради што се јавува голем степен на ротација на
производителите заради користење на субвенции (МК)
Недоволна информираност на претставниците на
државните советодавни служби во делот на органското
земјоделство
Недоволна финансиска поддршка на НВО секторот како
еден од главните поддржувачи на развојот на
органското производство
Недостиг од даночни олеснувања и други мерки за
поддршка на органските производители
Недоволна поддршка за преработувачите на
органските производи и за развој на пазарот

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
Воведување и примена на меѓусекторска
соработка за поддршка на органското
производство

Привлечни субвенции без поставување на услови за
производство и пласман на пазарот може да доведе до
појава на производители мотивирани единствено од
субвенциите, што може да го загрози одржливиот развој
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Зголемување на времето коешто персоналот на
локалната и централната власт му го посветува
на развојот на органското производство

Недоволно јасно и транспарентно однесување на
платежната агенција во исплатата и креирањето на
правилата за користење на поддршката

Преструктуирање на субвенциите за
органско земјоделство

Долгорочно отсуство на стратешко планирање на
мерките за поддршка

Обука на советодавните служби и
обезбедување квалитетен сервис на
информации за органските производители
Воведување на 5 годишен договор за користење
на субвенции за органско производство (MK)
Реализација на проекти во функција на развојот
на органското производство
Привлекување зголемени инвестиции во
органското производство
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5. ВО ПРЕСРЕТ НА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНСКИОТ СЕКТОР

5.1 ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ОРГАНСКИОТ СЕКТОР ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ
РЕГИОН

ВИЗИЈА ЗА ОРГАНСКИОТ СЕКТОР ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

“Развиен регионален органски сектор кој обезбедува вредни услуги за животната
средина и општеството и обезбедува здрава храна на локалните и
меѓународните пазари.”

МИСИЈА

Да се воспостави прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија како
водечки регион за органско производство кој ќе придонесува кон:
- одржување на виталноста на руралната економија преку обезбедување

можности за вработување и одржливи приходи за учесниците во органскиот
сектор;

- заштита и унапредување на животната средина и природните ресурси на
регионот;

- заштита на имиџот на прекуграничниот регион како еколошки регион како мерка
за подобрување на конкурентноста на земјоделскиот и прехранбениот сектор.

5.2 СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

1. Создавање амбиент кој го поддржува развојот на органскиот сектор.
2. Обезбедување поддршка за воспоставување на регионална водечка група за

развој на органското производство којашто ќе го води развојот на органскиот
сектор во регионот.

3. Подобрување на конкурентноста на сертифицираните производители (органски
и во преод) преку зголемување на нивните технички и менаџерски капацитети за
ефикасно производство и маркетинг.

4. Обезбедување на разновидни пазарни можности и ефикасна дистрибуција на
органските производи од прекуграничниот регион.
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5.3 КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОРГАНСКИОТ СЕКТОР

Стратешка цел 1

Создавање амбиент којшто го поддржува
развојот на органскиот сектор

Цел 1.1: Овозможување на развој на секторот преку
обезбедување формално признание од страна на
потрошувачите, засегнатите страни и надлежните власти
за еколошките придобивки коишто произлегуваат од
органското производство
Цел 1.2: Заедничко лобирање пред  централната власт за
измени во легислативата, политиките и поддршка на за
органското производство
Цел 1.3: Обезбедување поддршка и градење капацитети
кај државните институции на регионално ниво за развој на
органското производство
Цел 1.4: Обезбедување поголема соработка помеѓу
чинителите во органскиот сектор за постигнување
адекватен развој
Цел 1.5: Воспоставување на регионален систем на
стимулации на позитивниот придонес на органското
производство кон животната средина и социо-
економскиот развој

Стратешка цел 2

Обезбедување поддршка за
воспоставување на регионална водечка
група за развој на органското
производство којашто ќе го води развојот
на органскиот сектор во регионот

Цел 2.1: Воспоставување регионална водечка група за
развој на органското производство, којашто ги вклучува
сите чинители од органскиот сектор и претставниците на
сите релевантни институции на локалната самоуправа
Цел 2.2: Регионалната водечка група за развој е
препознаена од страна на локалните власти и добива
поддршка од мнозинството основачи

Стратешка цел 3

Подобрување на конкурентноста на
сертифицираните производители
(органски и во преод) преку зголемување
на нивните технички и менаџерски
капацитети за ефиксано производство и
маркетинг

Цел 3.1: Промоција и брендирање на органските
производи од регионот
Цел 3.2: Обезбедување долгорочен трансфер на
релевантно знаење и информации за органското
производство до производителите
Цел 3.3. Да се придонесе за намалување на производните
трошоци и зголемување на ефикасноста на органското
производство во регионот

Стратешка цел 4

Обезбедување на разновидни пазарни
можности и ефикасна дистрибуција на
органските производи од прекуграничниот
регион

Цел 4.1: Стимулирање на домашната побарувачка на
локални сезонски органски производи
Цел 4.2: Развивање на можностите за пласман  на
органските производи од регионот на  домашниот пазар
Цел 4.3: Развивање на можностите за извоз на
органските производи од регионот
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5.4 ДИСКУСИЈА ЗА СТРАТЕШКИТЕ ЦЕЛИ И ПРЕПОРАКИ

5.4.1 СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1
Создавање амбиент којшто го поддржува развојот на органскиот сектор

Создавањето амбиент којшто го поддржува органскиот сектор ги
вклучува и законодавните механизми и политиките. Законските аспекти
обезбедуваат рамка во која органскиот сектор е регулиран, додека
политиките имаат директна задача да овозможат амбиент што поддржува
раст и развој. На национално ниво во Македонија постои акциски план за
периодот 2013-2020, а во Бугарија во овој момент не постои стратегија или
акциски план којшто се однесува на развојот на органскиот сектор. Врз
основа на спроведеното истражување, ниту една од локалните власти во
прекуграничниот регион во двете земји нема изработен стратешки
документ или политики коишто се конкретно насочени кон развој на
органското земјоделство. Така, иницирањето дискусии околу
спроведувањето на стратегијата и значајни консултации околу развојот на
мерките за локална политика и поддршка може исто така да придонесе во
подобрувањето на мислењето за органското производство и да го поттикне
вклучувањето на јавноста. Посветеноста на локалната власт и давањето
поддршка на развојот на органскиот сектор ќе помогне и во постигнувањето
на дополнителни пошироки цели. Ќе се поттикнат чинителите во
органскиот сектор, потрошувачите и конвенционалните земјоделци да
бидат поактивно вклучени во проблематиките на органското произзводство
и ќе се иницираат повеќе можности за нови вклучувања во органското
движење.

Создавањето платформа за иницирање дискусии во однос на
спроведувањето на стратегијата и поддршката на политиките на локално
ниво ќе обезбеди и можност да се отворат прашањата за Легислативата и
националната поддршка и ќе се обезбеди можност за соодветни секторски
консултации. Врз основа на заклучоците од овие консултации, ќе може да
се пристапи до државните службеници во централната власт со предлози
за модификации на Легислативата и на политиките, со цел понатамошен
развој на органскиот сектор.

Институционалниот развој на прекуграничниот регион во областа на
органското производство подразбира јакнење на капацитетите на
институциите со цел прилагодување и проширување на активностите на
овие институции во согласност со планираниот развој на органското
производство.
Општинските совети за земјоделство и Канцеларијата за локален
економски развој мораат првенствено да пристапат кон сопствено
запознавање со проблематиката и едукација на сопствените кадри од
областа на органското производство. Можат да бидат обезбедени обуки за
нив и за другите претставници на локалната и централната власт за да се
подобри нивното знаење и разбирање на органскиот сектор, како и
потребните мерки за поддршка и развој на органското производство.
Откако ова ќе биде постигнато и компетнтноста и капацитетот унапреден,
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ова знаење ќе може да биде пренесено на останатиот персонал и
искористено за полесно обезбедување на финансиски средства за развој
на оваа област (локални и регионални проекти).
Во многу од земјите во развој, вклучително Бугарија и Македонија,
странската помош игра голема улога во развојот на органскиот сектор,
било преку финансирање или преку имплементација на посебни развојни
програми. Со поддршка на останатите општини коишто јасно би го
издвоиле органското производство како свој приоритет, која било локална
самоуправа во соработка со невладиниот и бизнис секторот, би била
интересен партнер за привлекување на овие развојни фондови.
Дополнително, преку координацијата на обучениот персонал би се
креирала можност за иницирање на соработката помеѓу сите општини во
регионот и креирање заеднички проекти за развој на органското
производство, било да бидат финансирани самостојно или во соработка
со други донатори.

Развојот на капацитетите на државните и локалните институции на
регионално ниво може, исто така, да вклучува формирање служби за
поттикнување и поддршка на органското производство. Имајќи ја предвид
состојбата во регионот, поттикнувањето на органското земјоделство треба
да се фокусира на специјализирана техничка служба. Се препорачува да
се идентификуваат и да се обучат (специјализираат) службеници за
поддршка на органското производство од локалните одделенија на
Министерството за земјоделство и од националните советодавни агенции,
наместо едукацијата да се разводнува со пренос на општо знаење врз
целиот персонал од агенциите. Така, обезбедувањето интензивна обука,
менторство, градење на капацитети и поддршка на "елитна" група на
локалниот персонал за поддршка на органските производители ќе го
поттикне развојот на органскиот сектор. Овој персонал тесно ќе соработува
со развојни центри, искусни органски производители и истражувачки
институции за да им помагаат на производителите во припремата за
сертификација и одржувањето на органскиот статус.

Идентификуваните цели и активности во оваа стратешка цел се
насочени и кон: помош во намалувањето на недовербата во органскиот
сектор, придонесување за формирање на подобри политики за секторот,
подобрување на сознанието за органските производи на локално ниво и
максимизирање на придобивките од органското производство за
животната средина и за заедницата. Признавањето на придобивките за
животната средина од органското земјоделство преку неговиот придонес
за биолошката разновидност, контролата на загадувањето и зачувувањето
на почвата и водата, е една од главните цели поставени во оваа стратешка
цел. Покрај економските придобивки и можности, органското производство
нуди и низа социјални погодности кои исто така можат да се искористат.
Методите за органско производство можат да помогнат во намалувањето
на сиромаштијата и да ја зголемат профитабилноста на земјоделците, под
услов да е достапна потребната советодавна поддршка. Во идеален случај
ова би требало да биде прифатено и соопштено на јавноста и поддржано
на ниво на развојни политики од страна на локалната и националната
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власт, а поддршката да биде спроведена од страна на надлежните агенции
и одделенија.

Овој процес може да започне со студија за истражување и мерење на
значењето на еколошките и социјалните придобивки кои органското
производство може ги нуди за заедниците. Наодите од студијата можат да
бидат прифатени од државните функционери и јавно да се дисеминираат.
Оваа информација може да се нагласи во сите промоции на органското
производство и кампањи за зголемување на свеста кај потрошувачите.
Потоа може да се воспостави систем на финансиски и нефинансиски
стимулации за поддршка и понатамошно препознавање на придобивките
од органското производство.

Исто така, системот треба да вклучува рамка и критериуми за
доделување на стимулации за производителите и чинителите. Во рамките
на општинските буџети би требало да се резервираат посебни буџетски
линии за поддршка и промовирање на органското производство.

За да се исполни оваа цел треба да се воспостави стабилна
институционална рамка. Потребна е соработка и координација помеѓу
различните сектори на локалната власт и заинтересираните страни во
органскиот сектор. Исто така, мора да постои соработка меѓу локалната
власт и институциите на централната власт.

5.4.2 СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2
Обезбедување поддршка за воспоставување на регионална водечка група за
развој на органското производство којашто ќе го води развојот на органскиот
сектор во регионот

Регионалната водечка група за развој на органското производство
(РВГ-РОП) е идентификувана од многу засегнати страни како клучна за
координираниот и одржлив развој на органскиот сектор во регионот. РВГ-
РОП мора да ги вклучува и да ги претставува сите учесници во органскиот
сектор. Но, ова можеби нема да биде можно на почетокот, имајќи ги
предвид раниот стадиум на развој во кој се наоѓа секторот. Исто така е
помалку веројатно дека на почетокот ќе бидат обезбедени средства за
РВГ-РОП да работи со полн капацитет, ниту дека ќе се дефинира
деталната структура на групата. Овој процес мора да се гради со дискусија
помеѓу учесниците во секторот за најпрвин да се дефинира структурата на
групата. Дискусијата не треба да биде насочена само кон набројување на
функциите на РВГ-РОП, туку и да се иницира и поддржи вклучување и
поддршка од страна на засегнати страни.

Се препорачува по формирањето во РВГ-РОП да се вклучат
претставници од државние институции, релевантни агенции и
институциите на локалната власт, коишто ќе помогнат во решавањето на
прашањата поврзани со политиките и Легислативата и ќе обезбедат
координираност меѓу одделенијата на локалната и централната власт.
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РВГ-РОП може да  биде одговорна и за следење на нивоата на
имплементација на стратегиите и поврзаните развојни политики. Исто така,
може да помага во подигањето на јавната свест и да катализира поддршка
од заинтересираните страни за органското производство. РВГ-РОП може
да го претставува регионално органско движење и да информира за
потребите за понатамошен развој. Од суштинско значење исто така е
институциите на централната и локалната власт да бидат запознаени за
потенцијалот на органското производство и за унапредување на локалниот
економски развој и на животната средина. Треба да се изградат
капацитетите на релевантните владини претставници и чинители на
различни нивоа за да се создаде поволен амбиент во којшто може да се
одвива развојот на органското производство.

Откако ќе биде дефинирана, од витално значење е РВГ-РОП да се
признае и препознае на регионално и национално ниво. Локалната власт
треба да одигра суштинска улога во периодот на формирање. Исто така,
од суштинско значење е засегнатите страни во секторите да се застапени
во активностите на РВГ-РОП. Потоа треба да следи утврдување се целта
и мандатот на РВГ-РОП.

Поддржувачите на развојот на органското производство во локалната
и во централната власт коишто ќе бидат вклучени во работата на РВГ-РОП
мора да бидат идентификувани и мотивирани за да придонесуваат. Со цел
да се обезбедат свежи идеи за тоа како власта може да го поддржи
органското производство, може да се организираат посети и студиски
патувања во други земји и може да се истражат најдобрите практики и
политики коишто имаат цел, а тоа е поддршка на органскиот развој. Трајно
ангажираниот координатор на групата може да работи на воспоставување
соработка со образовни институции, развојни организации и да развива
предлог-проекти за развој на органскиот сектор. Овие проекти може да
вклучуваат повеќе чинители од регионот, како и странски општини,
истражувачки и научни организации, организации на производители, на
органски производители, со цел да се овозможи размена на искуства и
трансфер на знаења и технологија преку имплементација на проектите.

Владата и секторските чинители ќе треба да работат на развивање
иновативни начини за добивање финансиски средства за работата и
активностите на РВГ-РОП.

Можно е за одреден временски период финансирањето да доаѓа од
локалната самоуправа или во почетокот работата на РВГ-РОП да биде
зависна од грантови, но на долг рок треба да се пронајде одржливо
решение. Затоа, една од опциите е РВГ-РОП да се институционализира во
рамките на мрежата ЕОП-ЦБР. Покрај производителите и трговците со
органски производи, мрежата во нејзините структури може да вклучува и
да биде претставник на сите заинтересирани страни во органскиот сектор.
Се предвидува мрежата ЕОП-ЦБР да се финансира од фонд заснован на
чланарина, грантови за имплементација на иницијативи, како што се
истражување, образование и обука и наплата за услуги  коишто ќе ги
обезбедува мрежата, како што се информации за секторот.
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5.4.3 СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3
Подобрување на конкурентноста на сертифицираните производители
(органски и во преод) преку зголемување на нивните технички и
менаџерски капацитети за ефиксано производство и маркетинг

Eвидентно е дека до овој момент секторот за органско производство
речиси и да нема поддршка од истражувачките институции и државните
советодавни агенции. Имајќи предвид дека органското производство бара
многу поинтензивно ниво на знаење од конвенционалното земјоделство,
разбирливо е дека без инвестиции во истражување и образование малку
може да се очекува од неговиот развој. Освен тоа, постојат доволно докази
што го поддржуваат тврдењето дека доколку беа доделени повеќе
средства за истражување и образование, наместо директни плаќања на
производителите, ќе бевме сведоци на скок во ефикасноста и
продуктивноста во органското производство. Постојат различни начини на
пристап и решавање на недостатокот на истражување и едукација во
органското производство. На пример, има многу примери кадешто
истражувањето и образованието се децентрализирани во регионални
земјоделски истражувачки институти и се координирани од независни
организации.  Приоритетите за истражување треба да се развиваат во
тесна соработка со сите учесници во секторот и во соработката со
производителите. Непотребно е да се каже дека истражувањето мора да
биде ориентирано од потребите на производителите. Истражувачките и
образовните проекти можат да вклучат модел на јавно-приватно
партнерство со цел да се стимулира развојот на идеи и иницијативи.

Истражувачките институции како што се земјоделските, економските
и техничките институти и универзитети можат да се вклучат во
истражувања коишто ќе бидат во функција на поддршка на органското
производство. Може да се воспостават партнерства за соработка и
истражување со други земји коишто имаат добро развиени програми за
органско производство. Земјите во ЕУ имаат добро развиени системи за
поддршка на органското производство и добро развиени дистрибутерски
канали преку кои се обезбедува пазар за органските производи од малите
производители. Од овие земји може многу да се научи и тоа знаење да се
примени во домашните сектори за органско производство. Оттаму,
производителите, учениците, образовните работници, истражувачите и
советодавците можат да работат заедно за да ги анализираат овие
системи и да предложат измени во домашните политики, мерки за
поддршка, па и дури во Легислативата.

Клучните области на истражување треба да вклучат потрошувачки
трендови, развој на пазарот, унапредување на извозот, политики за раст и
развој на секторот, најдобри производни практики, идентификација и
тестирање нови и применливи технологии и нивна дисеминација сè со цел
подобрување на конкурентноста на производителите.

Посебно внимание во истражувањата и образованието може да се
посвети на потенцијалот за интеграција на традиционалното знаење за
производство во методите за органско производство. Традиционалното
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знаење и земјоделски практики може да се користат за подобрување на
продуктивноста и може да го олесни воведувањето на органско
производство. Од друга страна современите производствени техники,
можат да ги надополнат традиционалните системи за производство,
зголемувајќи ја нивната ефикасност и продуктивност. Традиционалното
знаење за борба со штетниците треба да се анализира, адаптира,
надгради и дисеминира помеѓу производителите.

Покрај тоа, преминот кон органско производство е едноставен за
многу земјоделски култури. Во основа, станува збор за замена на
употребата на агро-хемикалиите со природни средства за заштита на
растенијата, како што се растителни екстракти или шталско ѓубре и
компост за ѓубрење. Од таа перспектива, обезбедувањето на знаење на
органските производители за самите да ги произведуваат овие
репроматеријали за производство или за тоа како да пристапат до изворот
на овие репроматеријали, се добри начини за поддршка на органското
производство.

Организациите за високо образование, на пр. земјоделските и другите
универзитети можат да развијат програми за истражување и обука за
органско земјоделство, кои нема да бидат насочени само кон студентите,
туку и кон производителите. Овие институции, исто така, можат да
дејствуваат како форуми во кои може да се случуваат значајни дискусии во
врска со различните аспекти на органското производство. Исто така, можат
да се постават демонстративни фарми во средни училишта, универзитети
или кај производители коишто се наоѓаат во нивна близина и кои можат да
се користат за испитувања, истражување, обука и едукација.

Образованието на сите нивоа може да има значајна улога во
кроењето на иднината. Потребата од компетентни лица е евидентна во
секторот и образовните активности може да започнат уште во детските
градинки, преку основните и средните училишта, и да продолжат на
универзитетите.

Институциите за основно образование имаат важна улога бидејќи
влијаат врз размислувањето и расудувањето во годините кога се формира
личноста. Сепак, со оглед на моменталната состојба во образованието, ќе
биде потребно време за развој на образовна програма насочена кон
предучилишната и училишната возраст. Како алтернативно решение кое
успешно се практикува во голем број развиени земји е јакнење на
соработката со невладиниот и бизнис секторот. Еден од примерите за
образовни мерки е секако воспоставувањето органски градини во
дворовите и воведување органски оброк во градинките или органски
ужинки во училишните установи. Организирањето посети на органски
фарми каде децата ќе ги набљудуваат производните практики, како и
гостување на производители и стручни лица во школите и градинките се
докажани начини за едукација на најмладите. Сите овие активности можат
да бидат иницирани и поддржани од страна на локалните самоуправи.

Едукацијата и трансферот на знаење во органското производство во
голема мера недостасува и кај возрасните. Треба да се развијат и да се
спроведат програми за обука и за државните службеници и друг
релевантен кадар.
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Сепак, производителите имаат најголема потреба од едукација и
трансфер на знаење. Најчесто на оваа потреба се одговара со
организирање обуки и советодавни активности за производителите преку
разновидни начини и модели.

Невладините организации често имаат искуство во давање поддршка
на органското производство и локалните власти треба да размислат за
обезбедување советодавни услуги за производителите преку  формирање
во јавни-приватни партнерства со невладините организации или со
здружанијата на производители.

Локалните власти можат да го поддржат организирањето на технички
курсеви и обуки за развој на вештини за производителите во нивните
региони, во соработка со државните советодавни служби, искусните
производители, невладините организации и институциите за високо
образование. На тој начин, би се обезбедила обука и поддршка на
постојните и потенцијалните органски производители за различни аспекти
на управувањето со органското производство.

Обуката секогаш треба да се фокусира на практична работа и
реалните потреби за обука на производителите. Од овој аспект
овозможувањето пристап до специјализирана литература и информации е
многу важно. Потребно е да се стимулира употреба на современи
информациски и комуникациски технологии со цел да се олесни пристапот
до нови технологии, практични иновации, размена на добри производни
практики, можности за вмрежување итн.

Советодавните и едукативните активности се исто така неопходни за
градење на способности за управување со земјиштето. Постои голем број
луѓе коишто поседуваат земјиште, инфраструктура, па дури и ресурси за
производство, но немаат идеи што да прават со нив. Покрај тоа, постојат  и
производители кои немаат соодветни капацитети и затоа не се успешни во
нивните производни активности. Затоа, обезбедувањето на бизнис идеи,
обука и советодавство на овие луѓе може да влијае врз нивните одлуки да
се приклучат на органското движење.

Земјоделците како обучувачи и ментори: повеќето органски
производители се желни да го споделат сопственото искуство и знаење.
Всушност, на овој начин многу од органските производители ги
рафинирале своите вештини и знаење. Овој корпус на знаење и искуство
не смее да се занемари. Предвидените консултативни центри за органско
производство можат да акумулираат знаење коешто ќе може да се
споделува на различни начини, на пр. работилници, вебинари и интернет
алатки и платформи со ресурси.

Стажирање: Улогата и важноста на стажирањето не смее да се
потценува. Иако практиката на стажирање се намалува во последната
деценија, преку програма за стажирање којашто би споила млади способни
агрономи и органски производители ќе резултира со зголемување на
нивната способност и ќе придонесе за растот на секторот.

Формирањето постојани консултативни центри може да обезбеди
институционализација на применливото знаење и искуство. Со цел да се
обезбедат нови идеи и да се анализира моменталната ситуација може да
се координираат со универзитетите дел од додипломските и
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постдипломските истражувачки трудови да се фокусираат на теми од
органското производство. Од големо значење би било унапредувањето на
соработката помеѓу консултативниот центар, истражувачкиот сектор и
институциите кои спроведуваат формално образование со цел
воспоставување практичен систем за примена на знаењето. За натамошен
развој на органското земјодество во регионот неопходен е и консултативен
центар којшто би бил достапен на производителите и ориентиран кон
реалните потреби, би давал стручна поддршка од областа на органското
земјоделство.
Од големо значење е унапредувањето на соработката помеѓу советодавниот,
истражувачкиот сектор и институциите коишто спроведуваат неформално
образование со цел воспоставување практичен систем за примена на знаењето.
При планирање, организирање и спроведување советодавство, во случајот на
органско земјоделство во регионот, неопходен е современ пристап. Развојот на
советодавниот сектор на локално ниво треба да обезбеди секој производител на
органските производи во регионот да има можност да добие услуги на советодавци
за органско производство. На тој начин во советодавството ќе се воведе нова пракса
на развој на решенијата, со соработка, заедно со корисниците - производителите и
тоа преку партиципативен технолошки развој и дијалог. Практично, советодавството
на терен останува во голема мера неадекватно по ова прашање, бидејќи слушањето
на потребите, адаптирањето на погледот на светот на партнерите со коишто
работиме и водење на вистински дијалот бараат работа и енергија.
Консултативните центри би можеле да бидат координативни тела за потребата од
консултанство и центри за развој на советодавството. Можат да бидат обезбедени
средства за формирање на систем со советодавен ваучер. Вредносните ваучери за
консултантски услуги можат да бидат распределени на локалните органски
производители како поддршка за понатамошен развој. Притоа, консултантскиот
центар и регистрираните советодавци во консултанскиот центар би можеле да
применуваат различни образовни модели за производителите за коишто се
обезбедени вредносни ваучери. Со воспоставување на неколку локални демо-
фарми би се овозможила едукација на производителите и на другите
заинтересирани, коишто би биле во можност на терен да се запознаат со методите
на органското производство, а сè со цел популаризација и омасовување на
органското производство. На нив, на практичен начин, би се вршеле применети
истражувања и едукација на производителите. Регионалните организации, исто
така, можат да бидат ефективен начин за развој и мултиплицирање на знаењето, а
притоа да постои поделба на трошоците помеѓу земји коишто имаат слични
климатски услови.

Покрај трансферот на знаење, на новите производители во органскиот сектор
им е потребна и пофокусирана помош. Ова е потребно за да можат успешно да го
совладаат преодниот периодот, и да не се откажат пред да се стекнат со органскиот
статус. Оваа помош може да се обезбеди преку менторство на искусни
производители или со давање насоки во консултативните центри, а со финансиска
поддршка од локалните власти. Пакетот консултации за новите органски
производители може да вклучи и помош за пристап до репропматеријали, обука и
советодавство, пристап до финансии, инфраструктура и опрема, и пристап до
пазари.
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РВГ-РОП треба да презеде водечка улога во идентификувањето на
најприоритетните потреби за истражување и развојот на органското производство.

5.4.4 СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4
Обезбедување на разновидни пазарни можности и ефикасна дистрибуција на
органските производи од прекуграничниот регион

Искуствата покажуваат дека во сите земји каде што е воспоставено
органското производство, домашниот пазар за органски производи се
развивал на сличен начин како што впрочем се развиваат и пазарите за
конвенционални производство, односно поголемите производители се
специјализираат за одредени производи и се стремат кон извозните
пазари, а помалите производители се стремат кон локалните пазари со
разновидна понуда на производи.

Неодамнешните истражувања во ЕУ препознаа шест клучни фактори
за развој на локалните пазари за органски производи (Hamm and Michelsen
2000):

- силна побарувачка на потрошувачите,
- висок степен на вклученост на прехранбените компании,
- пласман преку супермаркетите,
- умерени (помалку од 50% поскапи) цени на органските производи,
- една доминантна ознака,
- професионална промоција на национално ниво.

Имајќи го ова предвид, идентификуваните активности за
обезбедување диверзифицирани можности за пласман на органските
производите и ефикасни дистрибуциски канали се фокусират на
активности за развој и на понудата и на побарувачката, вклучувајќи го и
извозот.

Потребно е да се подобри сè вкупната видливост на секторот за
органско производство и да се подобри сознанието на органските
производители за да се обезбедат локални пазарни можности. Ова е исто
така неопходно за да се овозможи подобар пристап до извозните пазари.
За успешно да се пристапи на локалните пазари, треба да се обезбеди и
одреден избор на видови и количество на органски производи, во
комбинација со стимулација на побарувачката. Притоа треба да се развијат
алатки за стимулирање на потрошувачка на органските производи. Таквите
алатки вклучуваат: ефикасни политики, рекламирање, едукација и
подигање на свеста на потрошувачите. Развивањето квалитетни односи со
потрошувачите е многу важно за успешен развој на локалните органски
пазари. Во суштина, органските производители имаат блиски односи со
своите потрошувачи. Директната продажба е најважниот метод на
маркетинг на органските производители на развиените пазари.
Зголемувањето на интересот и довербата на потрошувачите во органското
производство вклучува и подобрување на нивното разбирање на поимот
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"органски" и истакнување на придобивките од органскиот сектор. Заради
тоа треба да се спроведуваат кампањи за подигање на јавната свест со
јасна комуникациска стратегија за дефинирани потрошувачки групи.
Потрошувачите не се запознаени со системите за сертификација и постои
потреба од зголемување на довербата на потрошувачите во органските
производи и од создавање на едукативна платформа за потрошувачите.
Затоа, воведувањето активности коишто ќе им овозможат на
потрошувачите да учествуваат во сертификацискиот процес на локалните
производители ќе има позитивно влијание.

Во последно време се забележува и еден нов тренд на спремност за
волонтерски ангажмани од страна на потрошувачите кои се
заинтересирани да научат за органско производство. Потрошувачите го
гледаат ова како физичка вежба и можност да осознаат од каде доаѓа
нивната храна. Развојот на интернетот и особено промотивните канали
како што се социјалните медиуми и профилите на производители, би
можеле да бидат едноставен метод за обезбедување поголемо
пронаоѓање на локалните органски производители. Поддршката за
создавање соодветни пазарни информациски системи, како што се
регионалните и националните интернет платформи за органско
производство, можат да бидат корисни за сите заинтересирани страни.
Таквите платформи можат да вклучуваат листи на производители,
евентуално на купувачи коишто бараат производи, известувања за цените
и количините, а можат да вклучуваат и прогнози за очекуваното
производство. Информациите за органските производи можат да бидат
достапни на интернет и да се постигне полесен пристап до нив.

И во Македонија и во Бугарија постои национално органско лого. И
двете се користат многу малку, ако воопшто и се користат. Не постојат и
успешно развиени и имплементирани иницијативи за брендирање на
локалните производи. Производителите вообичаено го користат ЕУ логото
на органските производи.

Сепак, воспоставувањето регионална органска ознака со акцент на
регионот и на органскиот статус на производите може да придонесе за
подобрување на профилот на органските производи на локалните пазари.
Со ознаката за органски производи можат да се поврзат и дополнителни
критериуми со цел да се обезбеди додадена вредност. Овој концепт е исто
така важен бидејќи може да придонесе и за зголемена препознатливост на
национално и меѓународно ниво, додека знакот може да биде точка околу
која може да се обедини регионалниот органски сектор. Ова е важно и за
напорите за зајакнување на мрежата ЕОП-ЦБР. За оваа цел треба да се
спроведе истражување за брендирање на регионални органски производи
со вклучување на клучните чинители и јавноста.

Искуството покажува дека една од главните причини за бавниот развој
на домашниот пазар е високата цена на органските производи. При
развивањето на пазарите во земји како што се Македонија и Бугарија, не е
одржливо органските производи да се продаваат по многу повисоки цени
во споредба од конвенционалните производи.
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Сепак, органското производство не е секогаш поскапо од
конвенционалното производство. При анализа на ценовната структура на
на органските производи, очигледно е дека цената на органските
производи е висока, главно како резултат на мноштвото ограничувања во
снабдувањето, неефикасна и скапа дистрибуција и високите маржи на
трговците на мало, отколку од високите трошоци за производство и
високите маржи на земјоделските производи. Со растечкиот обем и
организираната понуда, дистрибуцијата може да биде поефикасна, па
цените на мало веројатно ќе се намалуваат.

Најважно е да се обезбеди прифатливо ниво на цените и со тоа
производите да станат достапни и на најголемиот дел од средната класа
покрај на моменталната достапност за високата и високата средна класа
на потрошувачи, и со тоа веројатно да се поддржи соодветно
структурирање на понудата и дистрибуцијата. Може да се обезбеди
поддршка од локалната самоуправа за развивање заедничка понуда на
повеќе органски производи, препознатлива амбалажа и ефикасни
решенија на дистрибуција. Исто така, може да преземе иницијатива за
дијалог помеѓу учесниците во продажните канали. Со поддршка на
заедничките настапи на производителите, како што се заедничка испорака
на големи пазари, користење или воспоставување заеднички капацитети
за соодветно пакување и складирање, решенија за заедничко означување
и заедничка дистрибуција, локалната власт може да им овозможи на
производителите да ги исполнат строгите барања од супермаркетите во
поглед на квалитет и навремена испорака и да обезбеди можности за
пласман на локалните производители.
Локалните власти, исто така, можат да промовираат органска храна со
доделување простор на отворени пазари и на трговски саеми. Може е да се
воспостави концептот „Пазар на органска храна“ во поголемите потрошувачки
центри во регионот. За подобрување на маркетиншките можности може да се
поддржи отворањето на дополнителни продажни места за органските
производители во соработка со локалната самоуправа. Истото треба да биде
придружено од континуирана афирмација на овој облик на производство и едукација
на потрошувачите. Уште повеќе субвенции би требало да се обезбедат и за оние
коишто на ефективен начин ги продаваат своите производи на самата фарма.
Покрај генералните предности, пониски транспортни трошоци, поддршката на овој
метод на продажба придонесува и за диверзификацијата на активностите на
фармите и нивна интеграција во развитокот на еко-туризмот.
Вклучувањето на органските производи како задолжителен дел во јавните набавки
на храна може да делува стимулативно на развојот на домашниот пазар и ја
подигнува јавната свест во поглед на органското производство.
Според успешните примери од многу европски земји, локалната власт во регионот
би можела да создаде можност за задолжително воведување на органски производи
во предучилишните и училишните установи. Со оваа мерка би се испратил силен
импулс за развој на локалните пазарни можности, значително би се придонело за
прифаќањето на органското производство од потрошувачите во регионот, би се
подобрило здравјето на најмладите, би се создале идни конзументи на овие
производи и би се олеснил пласманот на локалните органски производи.
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Како дополнение на оваа мерка, локалните власти би можеле да вклучат употреба
на органски производи во сите значајни јавни настани и како задолжителен дел од
свеченостите кои истите ги организираат.
Во многу земји во развој извозните пазари одиграа доминантна улога во
развојот на органското производство. Повеќето иницијативи за извоз беа
развиени од страна на бизнис секторот без значителна поддршка или
вклучување на властите. Сепак, вклученоста на власта може
дополнително да придонесе во развојот на можностите за извоз. Еден
начин на кој властите можат да придонесат за реализација на извоз е
поддршка на активностите за унапредување на извозот. Со спроведување
заедничка промоција на извозниците на органски производи, поддржани
од властите, една земја може да стекне имиџ на квалитетен снабдувач на
органски производи.
Меѓутоа, при изработка на програмите за унапредување на извозот, треба
да се разбере посебноста на различните пазари. Тактиките и мерките за
поддршка наменети за конвенционални производи можеби не се
вистинските мерки за органските производи. Честопати недостасуваат
технички решенија, логистика или недоволна координација и организација
на производителите, што ги попречува извозните можности.
Властите, исто така, можеат да иницираат, да ги стимулираат и да ги
поддржуваат органските извозници да соработуваат во нивните
активности за извозен маркетинг. Треба да се поддржат активностите за
унапредување на извозот, признавајќи ја посебната природа на органските
пазари. Органските извозници треба да бидат охрабрени да ги здружат
силите за да ги рекламираат и да ги пласираат своите производи. Така,
развојот на пазарот може да се стимулира и преку стимулирање на
производителите да ги здружат силите во обезбедувањето доволни
количини за извоз, наменети за специфични пазари. Заеднички органски
акциони групи, генерално составени од мал број производители кои сакаат
заеднички да пристапат до одредени странски пазари, може да се
иницираат и да се поддржат.
Може да се воведе групна сертификација за да се намалат трошоците за
сертификација. Постојат многу успешни примери каде слични активности
се организирани од страна на компаниите извозници. Но, имајќи ја предвид
состојбата во регионот и општата недоверба меѓу производителите и
дистрибутерите/преработувачите, не е веројатно дека ова ќе се случи без
поддршка од властите. Властите може да воведат стимулации и за
производителите и за извозниците, доколку успешно се реализира извозот
на органски производи и да обезбеди техничка и експертска поддршка во
развојот на различни извозни иницијативи.
Дополнително треба да се работи на едукација и информирање на
постоечките преработувачи и земјоделски компании со повисоко ниво на
организација и производни и извозни капацитети со цел да се вклучат во
органското производство. Преку нивното вклучување може значително да
се зголеми извозниот потенцијал во регионот. Во однос на унапредување
на извозот, националните павилјони на големи трговски изложби и
индивидуалните настапи на изложби за промоција на извозот се
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идентификуваа како можност што треба да се истражи за подобрување на
пристапот до извозните пазари.
Регионалната водечка група за развој на органското производство заедно
со засегнатите страни може да работат заедно за да ги развијат и
локалните и меѓународните пазари. Регионалната водечка група за развој
на органското производство може да воспостават партнерства и да го
промовира органскиот сектор преку едукација на разни заинтересирани
групи, коишто можат да вклучуваат: производители, потрошувачи,
едукативно-истражувачки институции, трговци на мало, медиуми,
невладини организации, владини агенции.

5.5 ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕШКИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА
РЕГИОНАЛНИОТ ОРГАНСКИ СЕКТОР

Во табелата подолу се презентирани целите и активностите на стратегијата за
раст и развој на органскиот сектор. Стратегијата е изготвена во последователен и
логичен формат како препорачан процес којшто треба да се следи. Малку е
веројатно дека постојат ресурсите или капацитетите за спроведување на сите
предложени активности, па затоа е потребно да се направи приоритизација.
Последователната природа на некои од активностите, исто така, бара да бидат
овозможени услови за да може да се преземе следниот чекор.

Стратешка цел 1
Создавање амбиент кој го поддржува развојот на органскиот сектор
Цел 1.1: Овозможување на развој на секторот преку обезбедување формално признание од
страна на потрошувачите, засегнатите страни и надлежните власти за еколошките
придобивки кои произлегуваат од органското производство
Активност 1.1.1 Развивање на студија за утврдување на еколошките придобивки коишто
произлегуваат од органското производство и дисеминација на наодите
Активност 1.1.2 Подигнување на реномето на органското земјоделство меѓу потрошувачите,
конвенционалните производители, чинителите и надлежните власти преку презентирање на
еколошките и социјално-економските придобивки од органското производство
Активност 1.1.3 Поддршка на зголемувањто на довербата кај потрошувачите во органските
производи и намалување на недовербата во секторот преку објаснување на постапките за
инспекција, обезбедувањето на транспарентност, овозможување квалитетни релации и
овозможување интеракција помеѓу потрошувачите и производителите (земјоделците да ги
подучуваат потрошувачите за органско градинарство, организација на инспекциски посети во
присуство на потрошувачи и засегнатите страни)
Активност 1.1.4 Стимулирање на учество на органските производители на локални промотивни
настани за органско производство и инволвирање и учество на медиумите и претставниците на
централната и локалната власт
Активност 1.1.5 Зголемување на пристапот до информации за органското производство во
регионот
Активност 1.1.6 Промовирање на интеграцијата на локалното производство и потрошувачка на
органска храна во други области на политиката, како што е локалниот / регионалниот економски
развој, унапредувањето на здравството и планирањето на локалните власти
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Активност 1.1.7 Спроведување на промоции и кампањи за зголемување на свеста и истакнување
на придобивките од органското производство преку воведување признанија за придонес за развој
на органскиот сектор
Цел 1.2: Заедничко лобирање пред  централната власт за измени во легислативата,
политиките и поддршка на за органското производство
Активност 1.2.1 Лобирање за реструктуирање на мерките за поддршката за органско
земјоделство и развој на соодветен систем за развој на органското производство
Активност 1.2.2 Лобирање пред македонското Министерство за земјоделство за хармонизација
на законот за органско производство во Македонија, намалување на трошоците и
поедноставување на процедурите за регистрација на препарати за заштита во органското
производство
Активност 1.2.3 Лобирање до централната и локалната власт за воведување на повеќе мерки
коишто го промовираат развојот на органското производство
Цел 1.3: Обезбедување поддршка и градење капацитети кај државните институции на
регионално ниво за развој на органското производство
Активност 1.3.1 Идентификација на службеници во државните институции коишто можат да се
ангажираат на различни нивоа и активно да го поддржат органскиот сектор
Активност 1.3.2 Обезбедување обука и градење на капацитетите на идентификуваните
службеници од различни нивоа, за да ги разберат придобивките од органското производство и да
го поддржат неговиот развој
Активност 1.3.3 Обезбедување на сеопфатна обука, менторство, градење на капацитетите на
избрана група службеници од државната советодавна агенција  (АПРЗ) за поддршка на органските
производители
Цел 1.4: Обезбедување поголема соработка помеѓу чинителите во органскиот сектор за
постигнување адекватен развој
Активност 1.4.1 Воведување и спроведување на меѓусекторска соработка за поддршка на
органското производство
Активност 1.4.2 Спроведување на истражување за идентификување на пречките / причините
заради кои конвенционалните земјоделци, преработувачи, HoReCa не се вклучуваат во органското
производство
Активност 1.4.3 Воспоставување на регионални програми за соработка за органско производство
Активност 1.4.4 Зголемување на бројот на вработените и работните часови од локалната и
централната власт кои се посветени на развојот на органското производство
Активност 1.4.5 Олеснување на соработката помеѓу институциите за истражување и развој,
бизнисите, засегнатите страни и органскиот сектор
Активност 1.4.6 Креирање платформи за иницирање на дискусија за прашања поврзани со
органското производство преку промоција регионални дискусиони групи за органско производство
Активност 1.4.7 Воспоставување на партнерства за промоција на органскиот сектор преку
едукација на различни јавни и приватни сектори
Активност 1.4.8 Развивање и одржување на ажуриран регистар на репроматеријали за органско
производство и услуги достапни за органските производители
Активност 1.4.9 Подобрување на координацијата и соработката меѓу државните институции,
невладините организации, потрошувачите и производителите за решавање на конкретни
проблеми и овозможување на развој во органското производство
Активност 1.4.10 Стимулирање на координацијата на невладиниот сектор којшто работи на
едукација, вмрежување и трансфер на знаење, преку комуникација на потребите на органскиот
сектор и промовирање на можностите за соработка
Активност 1.4.11 Покана и поддршка на малите и средните претпријатија или занаетчии да се
развиваат нивниот полн потенцијал во органското производство
Цел 1.5: Воспоставување регионален систем на стимулации на позитивниот придонес на
органското производство кон животната средина и социо-економскиот развој
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Активност 1.5.1 Развивање регионален систем за стимулација на органското производство,
локалниот прехранбен сектор и маркетинг на локално произведена органска храна под ингеренции
на локалната власт
Активност 1.5.2 Развивање правила и критериуми за доделување на стимулации за
производителите, како и механизми со финансиски грантови за земјоделците
Активност 1.5.3 Развивање предлози за преструктуирање на поддршката за органско
земјоделство на централно ниво
Стратешка цел 2

Обезбедување поддршка за воспоставување на регионална водечка група за развој на
органското производство којашто ќе го води развојот на органскиот сектор во регионот

Цел 2.1: Воспоставување регионална водечка група за развој на органското производство,
којашто ги вклучува сите чинители од органскиот сектор и претставниците на сите
релевантни институции на локалната самоуправа
Активност 2.1.1 Идентификација на претставници од институциите на централно и локално ниво
за учество во регионалната водечка група за развој на органското производство
Активност 2.1.2 Идентификација на засегнатите страни и нивно учество во регионалната водечка
група за развој на органското производство и спроведување на различни активности
идентификувани во стратегијата за поддршка на развојот на органскиот сектор
Активност 2.1.3 Консултации со засегнатите страни и локалните власти за воспоставување на
регионалната водечка група за развој на органското производство
Активност 2.1.4 Дефинирање на структурата и целта на регионалната водечка група за развој на
органското производство преку серија работилници
Активност 2.1.5 Развивање стратегија и план за финансиска одржливост на регионалната водечка
група за развој на органското производство преку серија работилници
Активност 2.1.6 Дефинирање на улогите и задачите како и делегирање на одговорности помеѓу
членовите на регионалната водечка група за развој на органското производство  преку серија
работилници
Активност 2.1.7 Обезбедување на регионалната водечка група за развој на органското
производство со потребните канцеларии и .човечки ресурси
Цел 2.2: Регионалната водечка група за развој е препознаена од страна на локалните власти
и добива поддршка од мнозинството основачи
Активност 2.2.1 Регионалната водечка група за развој на органското производство, којашто
работи на развојот на нова структура за поддршка за органскиот сектор, вклучувајќи
институционална соработка со централната власт, истражувачките институции, поддржувачите
на органскиот сектор итн.
Стратешка цел 3

Подобрување на конкурентноста на сертифицираните производители (органски и во преод)
преку зголемување на нивните технички и менаџерски капацитети за ефиксано производство
и маркетинг

Цел 3.1: Промоција и брендирање на органските производи од регионот
Активност 3.1.1 Утврдување на основните вредности на регионална трговска марка за органски
производи преку серија на работилници
Активност 3.1.2 Преземање активности за воспоставување на регионална трговска марка за
органски производи
Цел 3.2: Обезбедување долгорочен трансфер на релевантно знаење и информации за
органското производство до производителите
Активност 3.2.1 Воведување на менторски систем којашто ќе вклучува советници за
обезбедување на техничка помош за преод, специјализирани курсеви за обука, технички семинари
и компјутерски потпомогнати пакети за учење
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Активност 3.2.2 Обезбедување долгорочен трансфер на знаење и поддршка на постоечките и
потенцијалните органски производители преку обезбедување услуги во воспоставените
консултантски центри за органско производство
Активност 3.2.3 Истражување на можностите за финансирање од ЕУ и мапирања на потенцијални
партнери за соработка во различни области (политики, истражување и развој, трансфер на
знаење, обука итн.)
Активност 3.2.4 Идентификација и адресирање на потребата од обука во секторот за различни
земјоделски култури или за специфични проблеми
Активност 3.2.5 Стимулирање на развојот на мрежа од демонстративно-показателни фарми
Активност 3.2.6 Развивање систем за информирање и промоција во врска со производи за
заштита на растенијата дозволени во органското производство, преку обезбедување информации
за органските и за конвенционалните производители
Активност 3.2.7 Информирање на производителите  за достапните технологии,  програми и
истражувања во органското земјоделство, најдобрите практики и успешни приказни преку развој
на информативни медиуми, како што се објавување на информативни билтени
Цел 3.3. Да се придонесе за намалување на производните трошоци и зголемување на
ефикасноста на органското производство во регионот
Активност 3.3.1 Стимулирање групна  набавка на репроматеријали за органско производство
заради намалување на трошоците и размена на искуства
Активност 3.3.2 Идентификација на учесниците во евентуални групни набавки, истражување на
потребите од органски репроматеријали и развивање систем за заедничка набавка
Активност 3.3.3 Истражување за сорти коишто добро би се прилагодиле на локалните услови  и
системи за органско производство и дисеминација на тоа знаење
Активност 3.3.4 Испитување на потенцијалот за поддршка на органските производители преку
систем за враќање на работа, систем за стажирање и истражување на потенцијалот за систем за
волонтирање на фарми
Активност 3.3.5 Промовирање на пазарно-ориентирано наместо од субвенции  водено органско
производство пред земјоделските производители
Активност 3.3.6 Воспоставување на регионални програми за соработка и размена на знаења
помеѓу органските производители
Активност 3.3.6 Олеснување на пристапот до органски репроматеријали, специјализирана
механизација, технологија за обработка, ракување и складирање на органски производи
Активност 3.3.7 Уредување и имплементирање посебни мерки за поддршка на
диверзификацијата на производите, активности за продолжување на сезоната за одгледување
како и за продолжување на континуитетот во снабдувањето со органски производи
Активност 3.3.8 Поддршка за формирање групи на производители и задруги за олеснување на
растот во секторот
Активност 3.3.9 Олеснување на употребата на традиционални и алтернативни производи и
техники за заштита на растенијата които можат да бидат произведени од органските и
конвенционалните производители за да се замени купувањето на скапи препарати
Активност 3.3.10 Воспоставување и спроведување насочена програма за истражување и развој и
практична научна програма за обезбедување на технички и економски информации за работењето
и управувањето со органските системи во специфичните услови во регионот
Стратешка цел 4

Обезбедување на разновидни пазарни можности и ефикасна дистрибуција на органските
произведи од прекуграничниот регион

Цел 4.1: Стимулирање на домашната побарувачка на локални сезонски органски производи
Активност 4.1.1 Спроведување на истражување за перцепциите на потрошувачите за органската
храна и земјоделството во регионот
Активност 4.1.2 Идентификување на клучните приоритетни области за едукација и подигањето на
свеста и на потрошувачите
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Активност 4.1.3 Спроведување на програми за едукација и информирање, насочени кон
приоритетните области
Активност 4.1.4 Стимулирање на дискусии и трансфер на информации за органско производство
заради едукација на потрошувачите
Активност 4.1.5 Развивање и одржување на регионална база на податоци за органски
производители и нивната сезонска понуда достапна на потрошувачите и овозможување пристап
на потрошувачите до ажурирани информации преку интернет платформа
Активност 4.1.6 Стимулирање на побарувачката и привлекување на повеќе потрошувачи преку
поддршка за создавање потрошувачки групи
Активност 4.1.7 Градење доверба со овозможување квалитетни релации на потрошувачите со
органските производители (земјоделците коишто ги подучуваат потрошувачите за органско
градинарство, организирање саеми и настани за органски производи, каде што потрошувачите и
производителите можат да комуницираат)
Активност 4.1.8 Изработка на календар на регионални настани за храна, пазари за земјоделски
производи којшто ќе биде достапен за органските производители и стимулација на нивното
учество
Активност 4.1.9 Поттикнување на побарувачката за локални сезонски органски производи преку
зголемување на свеста на потрошувачите за придобивките од органското производство
Цел 4.2: Развивање на можностите за пласман  на органските производи од регионот на
домашниот пазар
Активност 4.2.1 Поддршка за креирање и имплементација на стратегија за развој на домашниот
пазар
Активност 4.2.2 Поддршка на диверзификација и развојот на логистиката за снабдување со
органски производи за задоволување на домашната побарувачка
Активност 4.2.3 Идентификување големи преработувачи и спроведување анкета за утврдување
на причините и препреките за нивно вклучување или не вклучување во секторот
Активност 4.2.4 Испитување на потенцијалот и поврзување со органските производители со
домашната преработувачка и угостителска индустријата заради снабдување со органски
производи
Активност 4.2.5 Идентификување на потенцијалот за супституција на производи од увоз и
квантифицирање на увезените количини коишто би можел да бидат локално произведени
Активност 4.2.6 Идентификување на потенцијалот за вклучување на органските производи во
јавни набавки за храна во детските градинки, училиштата, болниците итн.
Активност 4.2.7 Создавање врски меѓу органските производители и потрошувачите  преку
воведување и поддршка на различни модели (еко-кутии, групи за солидарност, волонтерска помош
во општините за директна продажба на органски производи итн..
Цел 4.3: Развивање на можностите за извоз на органските производи од регионот
Активност 4.3.1 Проценка на моменталните капацитети за производство на органските
производители во регионот и проценка на нивниот капацитет за зголемување во иднина
Активност 4.3.2 Развивање на стратегија за промоција на извозната продажба преку низа мерки
за поддршка на извозот со цел да се пристапи на нови пазари или да се прошират постојните
пазари (на пример, преку настап на релевантни саеми и изложба, деловни средби, продажни
мисии и слично)
Активност 4.3.3 Идентификување на извозни пазари за различни култури врз база на
регионалниот производен потенцијал
Активност 4.3.4 Воведување на концептот на таргетирано производство на култури со голема
побарувачка на извозните пазари
Активност 4.3.5 Промовирање на органски производи од регионот преку настап на саеми и
изложби за органски производи во селектирани извозни дестинации
Активност 4.3.6 Развивање на база со информации за увозници на органски производи и клучни
чинители на селектирани извозни пазари
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4. ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА МРЕЖАТА НА ЕОП-ЦБР

ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 1
Институционално зајакнување на мрежата и на организациите членки
Активност 1.1 Воспоставување на оперативно седиште во МК и БГ и обезбедување на средства
за зајакнување на организациските и административните капацитети на мрежата
Активност 1.2 Проширување на членството надвор од регионот
Активност 1.3 Градење на капацитети кај организациите коишто се членки на мрежата за
управување со проекти (национални координатори и менаџери на проекти) притоа овозможувајќи
ја нивната одржливост и обезбедувајќи нивен придонес кон  целите на мрежата
Активност 1.4 Создавање комуникациски план за подобрување на видливоста на мрежата и
подобрување на комуникацијата помеѓу членовите на мрежата
Активност 1.5 Придонес во воспоставувањето на признанија за органско производство, коишто ќе
се користат за промовирање на вредностите на одржливиот развој и еко-социјалната економија
Активност 1.6 Развивање на дополнителни услуги коишто ќе бидат достапни на членовите,
дефинирани врз основа на проценка на потребите на членовите за одредени услуги
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 2
Позиционирање на мрежата ЕОП-ЦБР како водечка организација за соработка и развој на
органското производство во регионот и пошироко
Активност 2.1 Иницирање и активно вклучување во лобирање, преку што ќе се влијае врз
различни политики и прописи поврзани со развојот на органското производство
Активност 2.2 Преземање активна улога за воспоставувањето на регионалната водечка група за
органски развој која што ги вклучува сите засегнати страни
Активност 2.3 Креирање и одржување на платформа за размена на информации за органско
производство и понатамошен развој на регионалното движење во органското производство
Активност 2.4 Вклучување на мрежата во заедничко планирање и извршување на регионални
проекти и активности коишто ќе придонесат за развој на органското производство и адресирање
на проблемите во секторот
Активност 2.5 Подобрување на мрежното поврзување на секторот и овозможување размена на
знаења, информации и деловна соработка (организирање на меѓународни состаноци, особено за
време на меѓународни и регионални настани)
Активност 2.6 Понатамошно развивање и подобрување на интернет порталот www.organic-trade
и создавање на функционална платформа за поддршка на органските производители (размена на
информации, покривање на релевантни национални и ЕУ политики, изнаоѓање на соработници,
пристап до публикации и други образовни ресурси, промоција на најдобрите практики, видливост
на членовите и органските производители)
Активност 2.7 Соработка со слични интернет портали за размена на искуства, интернет алатки,
материјали и содржини
Активност 2.8 Одржување на редовно ажурирана база на податоци за органските производители
од регионот и обезбедување пристап до оваа база за сите членови и заинтересирани страни
Активност 2.9 Мапирање на потенцијалните стратешки партнери (релевантни институции и клучни
чинители во регионот и пошироко) воспоставување партнерства, соработка и развивање на
заеднички проекти и аплицирање за финансиска поддршка сè со цел да се овозможи размена на
информации и изнаоѓање решенија за заеднички прашања или проблеми

ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 3
Воспоставување Регионален Институт за Органско Производство (РИОП)
Активност 3.1 Развивање на бизнис план за основање на Регионален институт за органско
производство (РИОП)
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Активност 3.2 Развивање на соработка помеѓу РИОП, образовните и истражувачките институции,
бизниси и други засегнати страни и стимулацијае на спроведувањето на заеднички истражувачки
и развојни програми, практични научни испитувања и трансфер на технологии во органското
земјоделство
Активност 3.3 Анализа за потребите за образование и пренос на знаења во регионот
Активност 3.4 Креирање регионални образовни програми за органските производители и
обезбедување на нивна достапност и применливост за органските производители (спонзорирани
и кофинансирани програми)
Активност 3.5 Обезбедување на финансии и потребни предуслови (правни, организациски) за
основање на Регионалниот институт за органско производство
Активност 3.6 Вмрежување со релевантни чинители (особено слични институти базирани на ЕУ)
и позиционирање на РИОП во секторот
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5. ЗАКЛУЧОЦИ

Во моментов постојат многу бариери за усвојување на практиките за органско
производство од страна на земјоделците.

Притисокот од конвенционално производство, неразвиена инфраструктура,
недоволно пазарните можности, несоодветни политики и поддршка од државата,
недостаток на техничко знаење и опрема и недостаток на финансиска сигурност се
само некои од причините што го ограничуваат усвојувањето на органските практики.
Поради тоа, растот на органскиот сектор зависи од понатамошната интервенција на
властите и поддршката за надминување на овие бариери. Значителни резултати во
создавање на амбиент за поддршка и развој на органскиот сектор ќе се постигне
само ако придобивките од органското производство се препознаат и интегрираат во
некои од главните национални политики, како што се: националните политики за
земјоделство, политиките за животна средина и здравство, економските политики
итн. Понатаму, различни владини оддели или агенции треба да бидат вклучени во
дизајнирањето на политиките. Притоа, органското производство може да се
интегрира и може да се земе предвид при распределбата во различни буџетски
програми. Локалните и централните власти имаат важна улога во развојот на
органското производство преку изработка на функционална легислатива, развој на
домашниот и извозниот пазар, поддршка на истражувањата и развојот, поддршка на
образованието, советодавните активности и преносот на знаење.

Во моментов се чини дека и во Македонија и во Бугарија од страна на
локалните и централните власти недоволно се препознаваат постоечките  и
потенцијалните еколошки и социо-економски придобивки од органското
производство за општеството. Со цел понатамошен развој на органскиот сектор
претставниците на надлежните власти треба да ги препознаат долгорочните
придобивки од органското производство. Освен тоа, тие треба да сфатат дека е
поевтино да го поддржат развојот органското производство отколку да се поправаат
штетите од неодржливите земјоделски практики во конвенционалното производство.
Многу влади, особено во развиените земји, го препознаа ова и спроведуваат
сèопфатни мерки за поддршка за органско производство. Важен двигател за ова е
растечкиот притисок на јавноста мотивиран од еколошките и здравствените
проблеми. Искуството покажува дека одржливото земјоделство обезбедува големи
можности за развој на руралните региони. Од овој аспект може да се претпостави
дека воспоставувањето на прогресивен органски производствен сектор во
прекуграничниот регион е можност за развој која што не смее да се запостави. Затоа,
многу е важно локалните власти во регионот да се вклучат во координирана
поддршка за органското производство и да обезбедат морални, технички и
финансиски стимулации за развој на органскиот сектор.

Имајќи во предвид ограничените ресурси коишто им се на располагање,
локалните власти и заинтересираните страни од органскиот сектор треба
внимателно да ја проценат ситуацијата и преку партиципативен пристап да ги
анализираат придобивките што ќе ги донесат различните мерки за поддршка. Важно
е заинтересираните страни да се согласуваат околу заедничките цели, главните
проблеми за коишто е потребно решение и до кој степен овие проблеми можат да
бидат решени. Со вмрежување и координирање на здружени активности во
соработка со другите заинтересирани страни во секторот, локалните власти можат
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да ги делат одговорностите, трошоците и ресурсите за развој на секторот. На
пример, може да се посвети внимание на спроведувањето на заеднички проекти
финансирани од ЕУ и пристап до фондовите за развој на ЕУ. Со таа цел, се
препорачува отворена комуникација со оние коишто имаат експертиза во областа на
органското земјоделство. Исто така постојат и позитивни искуства, кога  задачите за
идентификација и имплементација на програми за поддршка се делегираат на
различни заинтересирани страни во секторот, а локалната власт има координативна
улога. Валидна опција за обезбедување посветен чинител во органското
производство што ќе овозможи вмрежување и учество на сите засегнати страни и ќе
може да ја координира регионалната водечка група за органски развој е ЕОП-ЦБР
мрежата, којашто може да се поддржи како организација што е создадена од
заинтересираните страни со цел развој на регионалното движење за органско
производствоизводство.
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