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1. Цели и методология
1.1.Цели на проучването
Настоящото проучване „Анализ на възможностите за създаване на обща марка за
земеделски продукти и съвместен маркетинг на територията на МИГ Сандански” е
изготвено със следните цели:
 Да повиши информираността на екипа на МИГ, а оттам и на местната общност относно
политиките на ЕС по отношение добавянето стойност към земеделските продукти,
развитие и сближаване на регионите, диверсификация на икономиката чрез развитие на
малък бизнес, туризъм, услуги и занаяти, които политики са разписани и обосновани в
редица Регламенти и Доклади на Европейската комисия и Европейския парламент за
развитието на селските райони, качеството на храните, марките и сертификатите за
качество, вкл. и за услуги, защита на географските означения, скъсяване и оптимизиране
веригата на доставки, необходимостта от подпомагане на малките и средни стопанства,
необходимостта от повишаване доверието на потребителите към земеделските продукти
в ЕС, както и за опазването на местната култура и идентичност.
 Да проучи от една страна законовите разпоредби относно видовете търговски марки и
географски означения (нормативна база, процедури по регистрация), а от друга да
разгледа условията и предпоставките за регистрирането на такива марки, общи за
производителите или за услугите на територията на МИГ. Обхванатите теми са
конкурентоспособност на местната земеделска продукция и възможностите за съвместен
маркетинг и продажби, създаване на маркетингови и рекламни стратегии, намиране на
нови пазари за местните производители, ползите и предимствата за територията от
използването на общи марки; необходимостта от обвързване на туристическото
предлагане с подобна обща марка
 Да проучи и законовите възможности за обединението и кооперирането на земеделските
производители и преработватели (кооперации, организации и групи на производители,
клъстери) и доколко има такава готовност на изследваната територия с цел създаване на
една или няколко местни марки, както и с цел укрепване на връзките между земеделския
и сектора на храните
 Да спомогне за успешната реализация на Стратегията за ВОМР и прилагането на мерките
от нея до края на този Програмен период и евентуално да съдейства при написване на
следваща Стратегия, както и да подчертае водещата роля на МИГ извън конкретните
проекти като самостоятелно действащо лице в местното самоуправление и развитие чрез
подхода „отдолу-нагоре“.
Насърчаването на създаване на общи териториални марки от МИГ е регламентирано в
българската ПРСР в точка 8.2.15 M19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР —
водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), където в
описанието на мярката се казва „С прилагането на подхода ВОМР УО на ПРСР цели и
постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез
финансиране от ЕЗФРСР: - Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
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- Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на
хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ
интерес; - Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите
страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; -Развитие на
териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален
потенциал и продукти от местен характер.“ Настоящият анализ е в помощ на реализацията
на специфична цел 4 от прилагането на подхода ВОМР, указан в ПРСР.
Регистрацията на общи териториални марки, които обединяват местната земеделска,
занаятчийски и туристическа продукция е тясно свързано с дейността на европейските МИГ
и вече от години е традиционна добра практика, с която се подпомага местното развитие в
редица държани на ЕС и която може успешно да бъде прилагана и у нас. Много от
българските МИГ също правят подобни проучвания, за да използват потенциала на
територията си и да подкрепят производителите на местни продукти, както и местния
туризъм, като това е свързано с цялостната реклама на определен селски район.
Регистрирането и управлението на местни марки (за земеделски продукти или за туризъм,
или за двете заедно) е сред специфичните дейности на МИГ извън конкретните програмни
периоди с цел утвърждаването на ВОМР като много важен подход за развитието на селските
райони.
1.2.Методология
Методологията се базира на използването на няколко подхода:
Използван е теоретичен и експертен анализ в областта на търговското право – българско,
европейско и международно за защита на интелектуалната собственост (марките), правото
на ЕС и Общата селскостопанска политика в областта на географските означения,
принципите на маркетинга и продажбите в ЕС, анализ на пазарите, веригите за доставка и
начините за добавяне на стойност, връзките между развитието на алтернативния туризъм и
концепцията за регионална и местна идентичност и интегрирания териториален подход.
Направено е проучване в МЗХГ за запазване на марки по произход (защитени наименования
за произход, защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер),
които могат да бъдат включени в Европейския регистър на защитените наименования за
произход и защитени географски указания и на храни с традиционно специфичен характер в
Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, съгласно Регламент
1151/2012 г. Включено е и лицензирането на търговска марка (в случай, че марката е запазена
от МИГ). Разгледани са принципите и законодателството за създаване на кооперации,
организации и групи производители, клъстери и сдружения.
Чрез наблюдение и набиране на информация на място и от вторични източници
(документи и програми на местно ниво) е приложен ситуационният анализ, който да
очертае общата характеристика на територията (структура на икономическите сектори,
малки стопанства, преработвателни МСП, типични продукти и храни и т.н.), нейните
специфики, нужди и потенциал, да установи какви са условията, предпоставките и
необходимостта за регистрацията на обща марка на територията на МИГ, да идентифицира
продукти, услуги, производители и сектори, които са подходящи, а също да идентифицира и
заинтересованите страни. Разгледани са и възможностите за коопериране на
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производителите, с оглед на изискванията при регистрация на видовете марки. Проведени
са и маркетингови консултации за създаване на обща маркетингова и рекламна стратегия,
или създаване на маркетингова кооперация или организации на производителите, които ще
използват обща марка; възможни търговски подходи и действия с цел разширяване на
пазарите и повишаване на оборота.
Обработката на статистически данни и анкетните проучвания са по метода на
статистическия анализ. Проведено е анкетно проучване на нагласите на производителите
и преработвателите относно готовността им за регистрация на някакъв вид обща марка,
коопериране или друг вид сдружаване помежду им, каква да бъде марката, очакванията им
за маркетингова стратегия, продажби, ценова политика и ролята на МИГ в процеса.
Използвана е още експертната оценка при анализа на даденостите, предпоставките,
възможностите и резултатите, чрез екстраполацията и прогнозния метод са съставени
изводите и препоръките. Като пример са приведени редица добри практики за регистрирани
общи марки от различни страни на ЕС в миналия и настоящия програмен период.
Използвани следните европейски документи: Стратегията „Европа 2020“; Регламент
1303/2013 и Регламент 1305/2013 на Европейската комисия и Европейския парламент;
Доклад относно регионалната марка за качество: към по-добри практики в икономиката на
селските райони 2013/2098; Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските
продукти и храни; Директива 2015/2436 на Европейския парламент и на съвета за сближаване
на законодателствата на държавите членки относно марките; Доклад относно начина, по
който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони, Комисия по
земеделие и развитие на селските райони, 2016; Съобщение на Комисията до Европейския
парламент Бъдещето на прехраната и селското стопанство, 2017 г.; Предложение за Общ
Регламент на структурните фондове за периода 2021-2027 на Европейската комисия, 2018;
Декларация от Корк 2.0 „По-добър живот в селските райони“; Тематични насоки за
инвестиции в туризма (ЕК, март 2013г.); Становище на Европейския комитет на регионите:
Туризмът като движеща сила за регионалното сътрудничество в ЕС , 2017 г.; Развитие и
подпомагане на селските райони след 2021 г. – Доклад на ЕК 2019г.;
От национални източници са извлечени данни от: Национална стратегия за устойчиво
развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г.; Националната програма за
развитие България 2020; Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Годишен
доклад за състоянието и развитието на земеделието“ (Аграрен доклад) на МЗХГ, 2019 г.;
Закон за марките и географските означения (2019г.); Закон за кооперациите; Анализ на
ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България на
Института по пазарна икономика; Еко и селски туризъм в България, Мин. на туризма, 2015;
Насоки за сертифициране на нов културен маршрут, 2018; Наръчник на предприемача за
вътрешен туризъм, Мин. на туризма, 2013; Ръководство за финансиране от ЕС 2014-2020 г.
на туристическия сектор в България, Мин. на туризма, 2014;
От документите на местно ниво са използвани: Общински план за развитие на община
Сандански, Годишен Доклад на Областна дирекция земеделие Благоевград 2019 г.; Проект
за общ устройствен план, Сандански; СВОМР на МИГ Сандански.
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Обработени са статистически данни от: Националния статистически институт (НСИ),
Евростат, Европейската система за земеделска счетоводна информация (Генерална дирекция
„Земеделие” на ЕК), Данни от Отдел „Агростатистика” на МЗХГ, Преброяване на
земеделските стопанства през 2010 г. на база реално преброяване, Преброяване на
земеделските стопанства през 2016 г. на база статистическа извадка, данни от регистрите на
МЗХГ относно запазване на марки по произход (защитени наименования за произход,
защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер, планински
продукт) и относно регистрираните организации и групи производители; данни от
регистрите на БАБХ за производителите и преработвателите на храни от растителен и
животински произход, биологичните производители.
Проведени е анкетно проучване сред представители на местната общност. Изготвени са
заключения и препоръки към екипа на МИГ. Добрите практики са преведени от сайта на
Европейската мрежа за развитие на селските райони - The European Network for Rural
Development (ENRD).
2. Въведение – обща марка, интегриран териториален подход, ВОМР
Идеята за създаване на обща марка/бранд, свързана с продуктите и услугите от определена
територия, за да отличат предимствата й в сравнение с други подобни места, датира още от
70 те години на 20-ти век като част от концепциите за регионално развитие и е свързана найвече с туризма. Регистрирането на местни марки за продукти и/или туризъм е и сред добрите
практики на подхода ЛИДЕР още от началото на неговото прилагане през 90-те, като през
последните два програмни периода, вече е формулирано и като специфична цел за развитие
на селските райони, във връзка с понятията за интегриран териториален подход и за
местна идентичност.
Счита се, че общите марки увеличават стойността на цялата територия и повишават общия
й имидж. Създаването на марки вече не е насочено само към потребителите на земеделска
продукция или само към туристите. Акцентът върху силните териториални черти привлича
и външни инвестиции, задържа и увеличава постоянните жители, тъй като създава работни
места и повишава доходите, подобрява капацитета на хората чрез квалификация и
консолидира местните общности чрез утвърждаване на идентичността, разчита на мрежов
подход между всички заинтересовани страни, като включва и местните власти, гражданския
сектор и културните институции.
Употребата на „територия“ като термин се появява в европейските документи в края на 90те във връзка със създаването на Европейски план за развитие на територията (ESDP). В
Договора от Лисабон за първи път се появява и терминът „териториално“ развитие, който
и досега остава легален във всички документи, свързани с регионалната политика за
сближаване и ОСП по отношение на селските райони. И на двете места този термин отразява
идеята за балансирано развитие на територии, а не на държави, като се променя
съдържанието на самото понятие и регионите се разглеждат като сбор от територии
(подрегионален принцип). Политиката за развитие на селските райони като част от втория
стълб на ОСП, след реформата през 2000-та година се трансформира от допълваща
развитието на селскостопанските пазари към самостоятелна политика за развитие на тези
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райони с цел изравняването им в икономическо и социално отношение (между отделните
държави в ЕС, между изостанали и развити в рамките на една държава).
В европейските документи „територия“ вече не се възприема само като пространство,
отделено на административно ниво (държава, регион, община, град или село), а като
„постоянна социална структура“ с всички нейни ресурси - тези, които са свързани с
производството, икономиката и социалното развитие (богатства, неравенство), но и т.нар.
нетърговски ресурси: социален капитал – хората, качеството им на живот, природните
дадености и екологията, културното наследство в най-широк смисъл – освен историческите
паметници, нематериалното наследство, чувството за местна принадлежност и идентичност,
способността за въвеждане на иновации, степен на социална организация, включваща
институциите, но и неформалните връзки и групи. Според документите на ЕК
„територията е динамична система, която се изгражда от множество участници,
благодарение на отношенията на географска близост между тях“.
Затова и в Програмния период 2014-2020 г. интегрираният териториален подход става
основен инструмент за преодоляване на социалните и икономическите различия (политиката
на сближаване), която се отнася както до регионите (регионално развитие), така и до селските
райони (ПРСР). Т.нар. териториални програми на ЕС насърчават полицентричното развитие
с цел по-добро използване на наличните ресурси в европейските региони, като важен аспект
е териториалната интеграция на абсолютно всички места, където живеят гражданите на ЕС.
Те се основават на принципите на „териториалната солидарност за осигуряване на хората
на по-добри условия и по-високо качество на живот с равни възможности, съобразени със
специфичния регионален и местен потенциал, независимо от това къде живеят те – в
центъра на Европа или в периферията. Същото важи за столица и големи градове срещу
малки населени места и необлагодетелствани райони. Политиката на сближаване на ЕС
следва да може да отговори по-ефективно отколкото досега на нуждите и на
характеристиките на териториите, на специфичните географски предизвикателства и
възможности“. В документите на ЕК за интегрирания териториален подход се казва и че, от
една страна политическият процес в ЕС трябва да обръща повече внимание на местния,
регионален и национален потенциал и на мотивацията на заинтересованите страни чрез
прилагане на Стратегии и интегриран подход към териториалното развитие, а от друга
страна, стратегиите за индивидуално развитие на регионите трябва по-ясно да се впишат в
националния и европейски контекст. Важно е регионалните, национални и местни проблеми
да са в тясна връзка с политиките на ЕС. В Доклада на ЕК за марките (2013/2098) пък е
записано, че: „Териториалният подход е начин за приспособяване към глобализацията: той
включва отхвърляне на конкуренцията, основана на цени и разходи, ограничаване на
явлението преместване на стопанска дейност, като същевременно дава възможност на
предприятията, залагащи на качеството, да извличат предимства, свързани с
особеностите на тяхното местоположение. Той може също така да даде възможност на
много селски райони да приемат стратегии, които да им позволят да не изчезнат“.
Ето защо в Регламент 1303/2013 относно общо-приложимите разпоредби (РОР) се въвеждат
два нови подхода, които могат да се използват за прилагане на териториалните стратегии по
места: Водено от Общностите Местно Развитие (член 32–35 от РОР) за селските райони и
Интегрирани Териториални Инвестиции (член 36 от РОР) за слаборазвити територии,
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чийто обхват не е регламентиран и чието финансиране е комбинирано от различни фондове.
Друг инструмент на интегрирания териториален подход е Интегрираното устойчиво
градско развитие (по ОП „Региони в растеж“ плюс Европейското териториално
сътрудничество – трансгранични програми, макро-регионални и морски стратегии и
програми).
Европейската комисия определя териториалното развитие като задължително за всички
фондове и всички програми, тъй като то е свързано и с изпълнението на Стратегия 2020.
Затова Цел 3 на ЕЗФРСР (Регламент 1305/2013) също е: Постигане на балансирано
териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително
създаването и поддържането на заетост. Териториалният подход: „Подрегионални
територии. Местен териториален подход“ (член 32.2a на РОР) е първият формулиран
принцип на прилагането на ВОМР в новата ПРСР. Местното развитие, според определението
на Европейската комисия е „политика за икономическо развитие, покриваща по-малка
териториална единица“. Въпреки че зависи от спецификите на местните условия, то е част
от регионалното, съответно и от национално развитие и може да бъде стимулиращ или
задържащ фактор, което предполага целенасочени действия и политики към по-малките
общности. ВОМР пък е подход, който мобилизира „неизползваните ресурси на ареала чрез
местно действие в партньорство с националните и регионалните агенции за повишаване
качеството на хората, нещата и местата” и така може да стане ядро на местното развитие
и оттам на развитието на целия регион и съответно държава.
В описанието на ВОМР като Мярка 19 от ПРСР, във връзка с териториалното развитие са
записани 4 специфични цели, като наред с повишаване конкурентоспособността на
икономиката в селските райони и подобряване качеството на живот, като цел е формулирано
и „Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния
териториален потенциал и продукти от местен характер“. Трябва да се поясни, че
разбирането на понятието „идентичност“ също се обогатява и променя, като още от средата
на миналия век излиза от полето на психологията (лична идентичност) и става част от
описанието на обществените процеси. През 60-те години за идентичността се говори като
„процес, намиращ се в центъра на самия индивид, който зависи от неговата обществена
култура“, а в началото на 21 век, в условията на глобализацията и свободното движение на
хора, идентичност вече имат не само хората, но и местата, които те обитават. Идентичността
на местата определя идентичността на индивида - формирането му като член на обществото,
на неговите ценности и култура, на самооценката и самочувствието му и интегрирането му
сред останалите членове на групата, с която той би желал да се идентифицира. Затова и се
говори за европейска идентичност, национална и регионална и за местна идентичност.
Местната идентичност става важен елемент от понятието за територия – идентичността е
обусловена от културните в най-общ смисъл дадености и миналото на територията и в
същото време е обуславяща характера на обитателите и бъдещето й. Местната идентичност
различава територията от други територии с други идентичности.
Обща цел на подхода ВОМР е добавянето на стойност към цялата територия на селския
район. То може да се осъществи като добавяне на стойност към отделните земеделски стоки
- модернизация на производствените и преработвателни мощности, увеличаване
конкурентоспособността на стопанствата и предприятията, подобряване на пазарните
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условия, въвеждане на иновации и др., както и чрез добавяне на стойност към услугите –
диверсификация на дейностите, развитие на малък бизнес, развитие на туризъм, подобряване
на средата, добро управление, практики за опазване на околната среда. Един от начините за
добавяне на стойност е именно регистрирането на обща марка, свързването й с местното
културно и природно наследство и утвърждаване на териториалната идентичност.
Затова и в Доклада на ЕК за марките (2013/2098) се казва, че „териториалните марки могат
да допринесат за устойчивостта и развитието на териториалните икономики“, чрез
„координиране на пакети от висококачествени стоки (хранителни и нехранителни) и
услуги, неразривно свързани по същество едни с други, включващи в себе си спецификите на
всяка територия и по-специално нейното наследство (историческо, културно, географско
и т.н.)“. Тъй като тези стоки и услуги са уникални, те „предлагат нови възможности на
местните и на международните пазари, като в същото време могат да действат като
"чадър" за популяризирането на региона като туристическа дестинация“.
Пак според Доклада на ЕК за марките (2013/2098), предпоставките за регистрирането им са:
да се разширят мерките, предложени на държавите членки за подкрепа на производството
на висококачествени храни и „подобряване използването на ресурсите чрез осигуряване на
висококачествени стоки и услуги, укрепване на организациите на производителите, както и
на мерки за иновациите и икономическа диверсификация в селските райони“; скъсяване и
оптимизиране веригата на доставки чрез „по-добро интегриране на първичните
производители в хранителната верига посредством схеми за качество, популяризиране на
местните пазари и къси вериги на доставки“; да се идентифицират териториите, които са
работили заедно за създаването на съвместни партньорства и взаимодействия с цел
дългосрочното използване на ресурсите и насърчаване на местните и регионалните
производители; насърчаване и подкрепа на взаимодействията между първичния и
третичния сектор на местно и регионално равнище, които могат да гарантират устойчивото
развитие на селското стопанство и туризма в ЕС.
По отношение на взаимодействието ВОМР/регистриране на общи марки се казва, че
подходът „най-добре обхваща концепцията за сътрудничество между широк спектър от
участници, без същевременно да измества основния акцент от земеделието, и че
включените участници биха могли да изпълняват съвместен териториален проект по
сектори, търсещ начини да подчертае особеностите и най-добрите практики“, а по
отношение на развитие на селските райони „подчертава многофункционалната роля на
селските райони, която се свежда не само до развитието на селското стопанство, но е
обвързана с други стопански и социални дейности, основаващи се на изграждането на
местен капацитет — умения, знания и инвестиции в разкриването и използването на всички
локални преимущества, неизползвани или ценни местни латентни възможности и ресурси“.
Местните марки са припознати и като ефективен маркетингов инструмент, който да
подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на местните продукти,
насърчаването на местните производители и да допринесе за изграждането на местна
идентичност не само в областта на селското стопанство, но и в други области.
В Доклада е подчертано, че регионалните марки не трябва да се бъркат с регистрираните
географски означения, използвани за хранителни продукти, с които марките не са
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несъвместими, а са изцяло допълващи се като политика за подобряване на
конкурентоспособността на икономиките в селските райони. Системата на защитените
наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ) е „ефективна и
има голям принос за развитието на селските райони и териториите чрез създаване и
разпределение на добавена стойност, чрез съвместни действия от страна на производителите
и всички заинтересовани страни и чрез начина, по който популяризират дадения регион на
местните, регионалните и международните пазари“. Въпреки разграничението, трябва да се
каже, че географските означения в много от случаите всъщност служат точно като марка за
идентифицирането на определен селски район, т.е. са общи за територията марки. Същото се
отнася и за марките на кооперациите (колективни) или марките, притежавани от сдружения
или самите МИГ(сертификатни) – макар да са регистрирани като частна собственост, те са
предназначени за общи рекламни и маркетингови стратегии отново на цялата територия. ЕК
в случая има предвид разграничаването на т.нар. регионални марки за качество, които са
финансирани в предишния Програмен период и по същество са сертификатни спрямо
съответните институции (у нас Мин. на туризма).
Териториалните марки вече успешно се конкурират с естествено създадените дестинациибрандове от миналото. Например, известните заради археологическите си находки места в
Гърция (Делфи, Атина, Пелопонес) или в Италия (Рим, Флоренция), както и популярните
морски курорти вече не са единствените туристически зони в тези страни. Посещавани са и
по-малко известните планински райони във вътрешността, станали популярни с
традиционните си вина, сирене, колбаси, зехтин или специфична архитектура и интересни
традиции. Алпите са дестинация не само за скиори и любители на природата, но и за
гурманите, харесващи типичните френски и швейцарски сирена, винарските райони, малките
планински села, тиролските фестивали и т.н. Същевременно продуктите, произведени в
такива туристически региони намират пазари и стават известни по цял свят (кианти, коняк,
рокфор, фета, прошуто крудо, пармска шунка).
Предимствата на общите за територията марки са най-вече в това, че те са в помощ на помалките производители и преработватели (ако става дума за продукти), както и на дребния
бизнес (ако става дума за услуги). Общата марка за фермерски продукти например е гаранция
за по-високо качество, тъй като винаги има предварително определени изисквания за
качество, които трябва да се спазват от всички ползватели; дава възможност на участниците
по-лесно да преговарят с големите търговци, тъй като марката предполага коопериране на
усилията; обикновено се осигуряват нови пазари, вкл. и в чужбина, иначе недостъпни за
дребните фермери (например чрез дистрибутор или участие на международни изложения);
повишава се и доверието на потребителите, тъй като чрез марката те разпознават продуктите
и услугите сред хиляди подобни и знаят какво да очакват като цена и качество. Трябва да се
каже, че обикновено при изготвянето на стандартите за качество, според които се определят
ползвателите на местните марки, обикновено се включват и такива, свързани с опазване на
околната среда и въвеждане на екологични практики. Смята се, че местните марки са
предпочитани и заради противопоставянето с глобалните марки – местното е по-автентично,
по-свежо, по-прясно, защото идва отблизо, знае се какво съдържа и как е отгледано, познато
е, услугите се извършват от конкретни местни хора, а не от анонимни доставчици, процесите
са проследими от началото до края им (например кой и как готви в къщата за гости, кой е
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екскурзоводът, който показва забележителностите или развежда гости по реката). Т.е.
наличието на обща марка е важно и за местните хора, а не само за потребители и туристи,
защото е проява на някакъв вид местен патриотизъм. Предимство е и това, че една обща за
територията марка свързва участниците в мрежа на заинтересованите страни и се налага те
да работят заедно, като създава връзки на вертикално и хоризонтално ниво (производители с
други производители, производители/преработватели или производители/услуги), като често
биват ангажирани и несвързаните пряко с общите дейности представители на общността –
културни институции, НПО, уязвими групи.
Недостатъците на общите марки са най-вече именно в повишените изисквания за качество,
тъй като те означават допълнителни вложения за малките ферми, както и увеличаване на
квалификацията на собствениците им, което предполага разходи и за обучение. В много
случаи пречка са и достатъчните количества за доставка (например, ако има договор с голям
преработвател, той изисква определени обеми продукция, които са проблем за малките
стопанства). Трудности създава и общата ценова политика – продуктите под една марка се
продават на една цена, независимо от индивидуалните сметки на стопаните, често
очакванията им се разминават с действителността – обикновено марката повишава
стойността на продукта, но понякога целта е точно обратната – да се разчита на увеличените
обороти по-ниски цени. Допълнителни са разходите и за маркетинг и реклама на марката,
каквито повечето производители не са правили досега. Все пак, общият маркетинг
предполага по-малко общи разходи в сравнение с тези, които би направил отделният субект,
проблемът е, че често пъти отделните участници не намират смисъл да влагат пари в реклама
и трябва да бъдат убедени в полезността на такъв тип дейности. За недостатък у нас може да
се преброи и неясната нормативна база, често пъти ненужно усложнена – например много е
трудно местните производители да зареждат местните ресторанти и хотели, тъй като
изискванията към тях са същите, както и към промишленото селско стопанство; директните
продажби – било чрез специализирани сайтове или фермерски пакети също изискват
регистрация в БАБХ; сертифицирането на местата за настаняване и за храните е в различни
министерства и агенции и т.н.
Общите марки се различават по своя обхват: за характерни за даден район земеделски
продукти и/или туристически услуги, бранд на целия район, или смесица от всичко –
продукти, културна идентичност, туризъм, събития и др. По юридическата си форма
марките могат да са търговски (вкл. колективни и сертификатни), географски означения или
регионална марка за качество (към Мин. на туризма). Успешна стратегия за налагане на
марка се реализира само чрез някакъв вид коопериране и партньорство между
заинтересованите страни и много често с участието или инициативата на МИГ. Създаването
и регистрацията на общи у нас марки може да бъде подпомогнато финансово по мерките на
ПРСР за модернизация и диверсификация (например когато бенефициент е кооперация,
заедно с другите дейности по проектите), по мярка 19.3 в сътрудничество между МИГ, по
Трансграничните програми, по ОП Региони в растеж (за регионални марки за качество и
туризъм), по ОП РЧР (когато става дума за марки на социални предприятия) или със
собствени средства на производителите и по инициатива на МИГ.
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3. Видове общи марки по обхват и добри практики МИГ
Стана дума вече, че създаването на общи за територията марки е сред най-старите практики
на подхода ЛИДЕР. Първоначално фокусът е бил върху туризма като част от
диверсификацията на икономиката в селските райони, наред с повишаване
конкурентоспособността на самото земеделие. Впоследствие вниманието се насочва и към
качеството на продуктите и храните и разширяването на техния пазарен дял в рамките на
общността, а с приемането на политиките за сближаване на развитието на регионите, общите
марки започват да обозначават територията в нейната цялост – храни, туризъм, услуги,
опазване на околната среда, култура, традиции, местна идентичност.
Съществуват два основни вида общо брандиране на територията: обща марка за земеделски
продукти и/или храни, типични и характерни за региона и марка/бранд на дестинацията
(самата територия). Първият вид е насочен към подпомагане на производителите и
разширяване на пазарната реализация на продуктите им, а вторият – към развитие на туризма
и привличане на посетители. Типичните общи марки за МИГ са от смесен тип – т.нар.
регионална марка, която обхваща едновременно храните, туристическите услуги,
културата и занаятите, природата, материалното и нематериално наследство. Регистрирането
на регионални марки обаче, все още среща затруднения, особено у нас, тъй като обхваща
дейности от разнообразно естество – природни дадености (най-често паркове), места за
настаняване, ресторанти, туризъм, производство на храни, занаяти, и с контрола и
категоризацията трябва да се ангажират много и различни институции на държавно ниво,
като често е трудно те да бъдат координирани. Затова и такъв тип марки са успешни в
държави с относително автономно местно самоуправление – Ирландия, Полша, Австрия,
Словакия, защото там по-лесно могат да бъдат реализирани многокомпонентни стратегии
само на местно ниво. Трябва да се отбележи обаче, че общите марки винаги подпомагат
формирането на идентичността и популяризирането на целия район, независимо дали са за
храни или за туризъм – типичните местни продукти на практика рекламират и мястото, в
което се произвеждат, продават се на все по-разширяващи се пазари, но и привличат туристи;
обратно, развитието на туристическите услуги пък стимулира продажбите на
производителите на земеделска продукция и използването на местни рецепти и традиции в
кулинарията, като повдига нивото на репутацията им на пазара не само на местно ниво.
3.1.Обща марка за продукти
Те могат да бъдат за първична селскостопанска продукция, както и за преработени храни.
Марката може да обхваща един продукт, няколко различни продукта или цяла гама храни от
даден регион, обединени по някакъв признак (био, по оригинална рецепта, свежи и директно
от фермата, традиционни, произведени в…).
Първичната земеделска продукция най-трудно се отличава от конкуренцията чрез своя
собствена марка, създаването и утвърждаването на марка на земеделски продукт е много
трудно на ниво отделно стопанство. Въпреки някои екстравагантни опити за брандиране
(например в България има марка за домати „Дона Д“, произведени от винарската изба "Тера
Тангра") или съществуващите дистибуционни марки на веригите (BILLA Градини, K-Bio на
Кауфланд, „Отгледано с грижа в България“ на Метро – всички за български плодове и
зеленчуци), марката за първични продукти обикновено разчита на авторитета на името на
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компанията, която ги произвежда или търгува. В по-честите случаи продукцията си остава
анонимна и се определя спрямо географския си произход (самоковски картофи,
кюстендилски череши) или сорта (ябълки Ренета, чушки Сиврия), или комбинирано от двете
(розов домат от Петрич), т.е. не е същинска марка. В случая се залага на известност,
придобита в течение на времето и по неясни критерии – картофите от Самоков се считат за
по-добри от другите, но никой не помни защо и по каква причина. Затова пък създаването на
обща марка на отраслово, регионално, национално или на ниво територия, на която се
прилага ВОМР, може да диференцира успешно първичната продукция на няколко
производителя – например плодове и зеленчуци, мляко, месо могат да бъдат обединени по
някакъв признак и регистрирани като официална марка. Спецификата може да се основава
на обща география („Странджански манов мед“ е регистрирана марка – ЗНП, „български
розов домат“ е марка – ЗГУ, макар и само с национална регистрация), да акцентира върху
територията без да свързва особеностите на продуктите с нея, т.е. без да е географско
означение (например марка от типа „Слънчеви зеленчуци от Сандански“ ще обхване
множество първични производители и ще ги свърже с имиджа на мястото), отличителен
признак може да е и сертификацията по някакъв стандарт (био, от планината). Общите марки
могат да бъдат и обикновени търговски, без връзка с името на територията, въпреки че
продуктите произлизат именно оттам – примери са посочени малко по-долу.
Трябва да се подчертае, че общите марки, които се регистрират или чиято регистрация се
подпомага от МИГ винаги обхващат конкретна територия и търсят някакъв обединяващ
признак, тъй като основен принцип на ВОМР е именно териториалният подход. Така те се
различават от национални или браншови марки и стандарти, които се формират на друг
принцип. Територията, обхваната от марка на МИГ може да бъде целият район, населено
място или дори отделна местност. Характеристика на продуктите може да са някакви
почвено-климатични фактори, формиращи по-добро качество на даден земеделски продукт,
спрямо същия произведен на друго място; типични за района сортове растения или породи
животни, които могат да се използват за изграждане на марка (сортът или породата не може
да бъде сам по себе си марка); марката просто може да указва произход от района и без да е
географско означение. Въпреки че видовете марки по регистрация ще бъдат разгледани понатам, още тук трябва да се каже, че общите търговски марки идентифицират предимно
производителите, обединени в сдружения или кооперации, докато географските означения
идентифицират самите продукти и специфичните им характеристики, свързани с техния
произход. Географските означения винаги са вид колективно притежание и могат
непрекъснато да разширяват кръга ползватели (например има над 200 ползватели на ЗНП
„Пармска шунка“).
Примерите и добрите практики на МИГ в това отношение са разнообразни. Земеделската
кооперация на Šalek Valley от едноименния селски район в Словения, с помощта на проект
пред МИГ за модернизация по мярка 4.1 създава две търговски марки - „Ekodar“ за органично
говеждо и „Slodar“ за ябълки. Проектът включва нови ябълкови насаждения, монтиране на
съоръжения против градушка и техника, която да оптимизира процесите в
животновъдството, като в допустимите дейности е предвидена и регистрацията на марки.
Кооперацията обединява 70 производители на месо и ябълки от района, марките са
обикновени колективни търговски марки, като за използването им обаче се изисква
13

изпълнението на редица стандарти за качество. Месото Ekodar се продава в цяла Словения
на търговци на дребно и чрез две други селскостопански кооперации, както и онлайн чрез
сайт за директни доставки. Маркетингът и дистрибуцията се извършват централизирано от
кооперацията Šalek Valley. Продуктите Ekodar имат QR код, който позволява на
потребителите да проследят произхода на месото. Кооперацията произвежда и ябълки, както
и продукти на тази основа - нарязани ябълки, ябълков чипс и чист ябълков сок, всички под
марката Slodar. От участниците в кооперацията по друг проект е създадено и социално
предприятие – „Дар от природата“, в което работят хора със специални нужди и е първото по
рода си в Словения. В резултат на инвестицията по мярка 4.1 и създаването на марките цената
на говеждото намалява, като производството на месо се увеличава с 28%, а продажбите с
19%. Кооперацията вече има за клиенти и над 100 публични институции – училища,
болници, детски градини, на които продава ябълкови продукти и месо.
Друг пример за обща марка на необработен земеделски продукт е марката „Farm Top Oats“
за овес, създадена от обединението на 50 ферми в областта Jokioinen във Финландия.
Страната е традиционен износител на овес, като произвежда 12% от тази култура в ЕС, но
количествата спадат, а активните стопанства намаляват бройката си. През 2017 г. няколко
организации на производители от региона на Тампере се свързват с Националния институт
по природни ресурси, за да направят пазарно проучване дали ако се повиши качеството на
зърнените култури и се обединят под обща марка, продукцията може да бъде продавана в
чужбина на по-висока цена. Първият етап е посветен на лабораторни изследвания на
различните сортове овес - съдържанието на протеини, отсъствието на гъбички, нивата на
антиоксиданти и биоактивни съединения. Вторият етап включва: - продуктово
позициониране, създаване и регистрация на марка за овеса; - търсене на международно
партньорство и организиране на посещения за представяне и промоции; - повишаване на
осведомеността за полезното въздействие на овесените продукти чрез реклама в медиите.
Продуктовото позициониране и изграждането имиджа на марката е извършено предимно от
местните сдружения на земеделските производители, които организират различни събития и
демонстрации във фермите си, насочени към потребители и журналисти. Например, във
фермата Каски в Састамала е направена демонстрация как в лабораторията се измерват
влагата, протеините, нишестето и цялостното съдържание на зърната овес, в друга ферма пък
се наблюдава как се суши и съхранява по-качествения овес отделно от другия и различни
техники за безопасност при създаване и обработка на храни от овес. За партньорство по
отношение на дистрибуцията са привлечени няколко международни компании - Polar Glucan
Ltd (за производство на храни от овесени ядки) и Oat Cosmetics UK Ltd (за производство на
козметични продукти от овес). През есента на 2017 г. марката „Farm Top Oats“ вече
присъства на панаира на хранителните съставки във Франкфурт, а през 2018 г. се организират
и различни участия на изложения в Италия, Германия, Швеция и Великобритания. Създаден
е специален сайт за марката, както и страница и група във фейсбук, публикувани са статии в
регионални и национални медии, дадени са пресконференции за централните новини и е
организирана рекламна кампания.
Популярна практика от опита на МИГ е марката за говеждо месо Almo в австрийските
Алпи, която е създадена от участниците в самата местна група: 12 общини от региона,
земеделски и туристически организации, търговската фирма Almenland, сдружението на
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земеделските производители Almo и членове на културната асоциация. С голяма рекламна
кампания месото се налага като символ на района, което стимулира допълнително и
развитието на алтернативния туризъм – лов, риболов, колоездене. Други успешни опити са:
марката ‘O Morro’ за традиционно сирене от Португалия, създадена по проект за
модернизация; марката BERGERS DU LARZAC (Пастирите от Ларзак), пак за сирене на
едноименна кооперация във Франция; марката „Тера Ча Натур“ за кисело мляко на
кооперация за отглеждане на овци и кози в защитената зона “Пико да Вара / Рибейра до
Гилерме” на Азорските острови; марката Riet Vell за ориз, който расте във влажни зони по
долината на река Ебро в Испания. Марката е лицензирана от голям производител към
няколко десетки фермери в района. МИГ „Peräpohjolan Leader ry’ в Лапландия пък подпомага
чрез проект по мярка 6 създаването на организация на производители за събиране на билки,
която регистрира марката „Арктически войни“ („Arctic Warrior“) и разработва три вида
добавки „воини“: защитник, боец и даващ енергия. Първоначално сдружение на трима
производители реализира проекта за диверсификация и изгражда цех за хранителни добавки,
като идеята е да бъдат използвани местните лечебни растения за производството на
иновативни супер-храни. Това стимулира и други местни земеделски производители да
започнат да отглеждат традиционни билки, заедно с основните си селскостопански дейности.
За относително кратко време добавките започват да се продават на пазара в цяла Финландия,
както и на норвежките и шведските пазари. Компанията също така води преговори с
потенциални дистрибутори в Южна Корея, Китай и Канада. Така новосъздадената марка
съдейства за развитието на цялата територия.
МИГ не могат да участват в регистрацията на марки - географски означения, но могат да
подпомогнат създаването на подобни марки от местните организации на производители - с
консултации, изграждане на формални и неформални мрежи с научните институции,
издирване на технологии и стари рецепти. Например, проект реализиран по ЛИДЕР (и
подаден пред местната МИГ), на общата стойност само 33 хил. евро извършва
подготвителните дейности по възраждането на традиционната за Словения марка вино
Ritoznojčan. Едноименният селски район на Словенска Бистрица в миналото е известен с
висококачественото вино Ritoznojčan, което се продава не само в страната, но и във Виена,
Прага, Грац, Будапеща. По инициатива на местен производител, който преди е работил като
енолог в една от големите държавни винарни, произвеждали традиционната напитка,
няколко местни лозари се обръщат към подразделението на Националния институт по лозата
и виното в техния край и към МИГ „Словенска Бистица“. Дейностите на проекта по мярка 6
включват обсъждане на създаването на организация на производителите, подготовка на
документацията за регистриране на марката като „традиционно наименование“, изготвяне на
стратегия за развитие на винарския и кулинарен туризъм на територията. Виното е
регистрирано като protection of a traditional term (PTТ), аналогично на храните с традиционноспецифичен характер, само че за спиртни напитки.
По принцип, регистрирането на марки-географски означения на продукти в даден регион,
инициирано и подкрепено от МИГ, носи големи икономически ползи. Доходите на
производителите се повишават заради по-голямото търсене на продукти с гарантирано
качество и доказан произход, както и заради подобряване и скъсяване на веригите на
доставки и преработка, кооперирането и общия маркетинг. Например, икономическият
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аспект на вече споменатото ЗНП „Пармска шунка“ се изразява в обединението на над 200
производители на територията на няколко селски района, осигурява около 3000 работни
места, поддържа 150 кланици, произвежда няколко милиона свински бута годишно, изнасяни
в 40 държави, като всичко това осигурява оборот от 1,5 млрд. евро. По отношение на
потребителите се увеличава тяхната информираност на избора и се създава по-голяма
възможност за задоволяване на индивидуалните им нужди, като не трябва да се пренебрегва
и утвърждаването на местната идентичност. За самата територия, в която се произвеждат
продукти, защитени с географско означение, ползата е, че това води до устойчиво развитие
на съответния селски район, благодарение на създаването на работни места, повишаване
популярността на района и последващо развитие на туризма.
Общите марки за няколко типични земеделски продукта или храни от даден район са
по-разпространени като практика. Проблемът при тях е, че освен общия произход
(произведено в…) трудно могат да бъдат намерени стабилни общи характеристики и да бъдат
обединени производители от различни сектори. Най-често това се случва при
производителите на биологична продукция, но марките в течение на времето надхвърлят
територията на един селски район и започват да обхващат ферми от целия регион или дори
цялата страна. Подобна марка у нас е Harmonica – за биопродукти, която стартира през 2006та като локална марка на кисело мляко на две био кравеферми и през годините се разраства
до пълния набор от млечни продукти – сирене, кашкавал, масло, сметана, доставяни от био
производители от цялата страна. В момента под тази марка се продават и яйца, сиропи от
плодове и билки, пълнозърнести бисквити, вафли и солети, сладка и мармалади, лютеница,
оцет, олио, шоколад, кафе, ядки, тахани от ядки, гъби. В марката вече са включени дори и
чужди производители на био храни (например яйцата в по-голямата си част са внос от
Унгария). Друг подобен опит е марката Made in Балканите, създадена през 2016 г. в
партньорство между 15 малки ферми от Балкана и фондация „Биоселена“ като обща марка за
млечни и месни продукти от стопанства в района на централна и западна Стара планина,
които попадат на територията на различни селски райони и обединяват производителите на
браншови принцип, макар да има географска близост между тях. Марката все още не може
да достигне до пазара. През 2019 г., пак у нас, животновъдите от Националната козевъдна и
овцевъдна асоциация планират да създадат обща търговска марка за месни и млечни
продукти, като около 400 малки и средни козевъдни и овцевъдни ферми влизат в обединение,
с което да се уедри изкупуването, преработката и пазарната реализация, като се спазват и
утвърдени предварително стандарти за качество. В този случай марката отново ще бъде
национална и браншова, а не териториална.
Все пак подобни марки за много земеделски продукти има и в практиките на МИГ.
Кооперация „Vun der Atert“, Люксембург използва възможностите на ЛИДЕР и с подкрепата
на МИГ Atert-Wark, по проект по мярка 6 създава концепция за „кошници“ с биологични
продукти, които се плащат предварително от потребителите и са с марката „Abobox“.
Инициативата е вдъхновена от международната мрежа от природозащитни организации
„Приятели на Земята“ и е разновидност на т.нар. „споделено“ земеделие. Иновацията в
случая е, че потребителите нямат предварително определени цени, а плащат колкото смятат
за справедливо за зеленчуците, сиренето и месото в кошниците. На подобен принцип са
обединени и производителите в провинция Малополска (Полша), които използват
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подкрепата на МИГ, за да направят общ интернет сайт за да достигнат до потребителите в
цялата страна, като продуктът се предлага под марката „Пакет от фермера“ (Оdrolnika).
Районът е обширен, фермите са малки и разпокъсани, средният размер е около 3 дка,
произвеждат се предимно плодове и зеленчуци. Сайтът със същото име - odrolnika.pl
предлага за продажба три вида храни: биологично сертифицирани, натурални и произведени
по природен начин, но без сертификат, както и типични за района местни храни. Подобно на
други местни инициативи, сайтът се разраства и започва да предлага продукти на фермери
от цялата страна. Покупките стават по два начина – поръчани онлайн и доставени директно
на клиенти в градовете или закупени на място в съответните ферми в дните на „отворени
врати“, като така се развива и селският туризъм.
Като успешно брандиране на местни продукти и храни може да се дадат примерите от
практиките на МИГ Laois в Ирландия, който подпомага създаването на кооперацията „Ферми
Гленбъроу“ (със 180 члена, всичките селскостопански производители) и регистрацията на
марката „Гленбъроу“, както и на МИГ на остров Готланд, който създава мрежата и
марката „Матон Готланд“ за хранителни продукти от острова. Отново в Полша, освен
споменатия в следващата глава пример за храни от Мазовия, МИГ Partnerstwo Ducha Gór в
Долна Силезия създава марката „Съкровищата на планинския дух“(Karkonoska Marka
Lokalna - Treasures of the Mountain Spirit), под която са сертифицирани 29 продукта на местни
земеделски производители.
Най-амбициозният проект за създаване на обща марка за различни продукти и храни е
реализиран по мярка 19.3 в сътрудничество между 21 МИГ и 55 общини в Гърция – марката
„Най-добър гръцки вкус“. Проектът е стартиран още през 2011 г. по инициатива на МИГ
„Парнона“ в източна Аркадия като отговор на последствията от финансовата криза. Идеята
е, че качествените гръцки храни и напитки и въобще Средиземноморската кухня могат да
станат добра опорна точка за възстановяване и развитие на селските райони в страната. МИГ
се насочва първо към съседните общини, а впоследствие се включват и групи от поотдалечени райони. „Най-добър гръцки вкус“ е марка, която се базира върху
идентифицирането на: типични храни за различните региони храни, традиционни рецепти и
особености на местната кухня, характеристика на самите региони като природа и културно
наследство, начините на споделяне и запазване на рецептите като традиция – устна и
писмена. Партньорите работят заедно, за да представят множество качествени гръцки
продукти, но и пълната гама от умения, знания и ритуали за производството им, подготовката
и дори консумацията на храна в Гърция. Амбицията е марката да излезе и на международния
пазар, както и да започне да си сътрудничи с туристическите организации, за да може
продуктите да станат част от менюто в ресторантите. В партньорството, освен МИГ,
участват и научни и културни институции - Института по хранене, култура и гастрономия в
Гърция, Центърът за технологично изследване на Македония и Аграрният университет в
Атина. Основните дейности, разработени от мрежата са: изследване и научно представяне
кулинарните ценности на гръцката кухня; популяризирането и маркетинга на качествени
гръцки продукти на международните пазари, включително чрез маркетингов план, видео,
създаване на сайт, събития и рекламни материали.
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3.2.Марка на територия (бранд на дестинация)
Още в средата на 50-те години на миналия век се заражда идеята за популяризирането на
територии (държави, региони и градове) по същия начин, по който се правят рекламни
кампании за корпоративните марки, като се изтъкват техните предимства пред други
територии в съответен район, континент или в глобалната общност. През 90-те години този
похват вече се използва най-широко в туризма. В случая не става дума за класически марки,
тъй като те не са регистрирани (въпреки че в последните 20 години има и регистрирани –
това са т.нар. регионални марки), а имената на съответните места се третират и развиват като
брандове с похватите на маркетинга и рекламата (бранд България, бранд Тоскана, бранд
Каварна).
В повечето случаи се употребява терминът „бранд“, а не марка, тъй като брандът е поширокото понятие и също както марката има лого, шрифт, послание (слоган), идентифицира
и позиционира територията спрямо конкуренцията чрез рекламни материали, клипове,
филми и публикации в медиите, но брандът има за цел не само да направи разпознаваем
продукта, а и да го направи запомнящ се, уникален, утвърден, т.е. изгражда му репутация и
имидж. Според съвременните определения, „бранд“ е „вече станала популярна търговска
марка, завоювала доверието, вниманието и привързаността на потребителите и затова
ползваща се с търсене и лоялност“. Марката се превръща в бранд, когато е вече категорично
разпознаваема сред други подобни марки и брандове, помни се и потребителите имат
изградено положително отношение към нея, т.е. вече има натрупан опит от използването й.
Тъй като този тип брандиране се отнася към туризма, по-често срещаната употреба на бранд
е за дестинация (а не за територия). Трябва да се каже и това, че не всяко място (територия,
дестинация) може да стане бранд, а това обикновено се случва чрез развита маркетингова
стратегия, която обаче далеч не включва само туристическите услуги.
За сърцевина на териториалното брандиране се считат идентичността и положителният
имидж. По отношение на идентичността, има места и райони, които притежават такава по
исторически или природни причини и без да се превръщат в бранд чрез маркетинговите
похвати - Атина с Акропола, Венеция с каналите, Белоградчик с неговите природни
феномени, Рилските езера. Това обаче не означава, че те са станали известни туристически
дестинации от само себе си и без съответната реклама. От друга страна, понятието
„идентичност“ в последните 20 години се разширява, като местата, градовете и държавите
вече привличат туристи не само заради архитектурните си забележителности или добрите
хотели. Идентичността на марката/бранда вече може да бъде типичната за региона храна и
вино, събитията и културния живот, модерното изкуство или предлаганите забавления,
специфичните местни традиции и обичаи. Точно тук е пресечната точка между
брандирането на дестинации за целите на туризма и териториалната марка, в която могат да
се превърнат цели селски райони.
Марките на територията винаги са многокомпонентни – например, една от най-желаните
дестинации в Европа и света областта Тоскана е известна освен с образците на ренесансовото
изкуство във Флоренция, така и с архитектурата, уличките и пазарите на малките си селца,
типичните пейзажи със „сфумато“, рисувани от Леонардо, но и с традиционните си винени
сортове – евтиното Кианти и скъпото Брунело, типичната кулинария и честите събития,
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свързани с местните обичаи (танци и събори на барабанчици и знаменосци), характерното
еспресо и т.н. В тази връзка трябва да се отбележи, че при марките за дестинации,
идентичността, освен рационални послания (забележителности, храна, хубави хотели)
съдържа и емоционални впечатления, т.е. обещава преживявания, които не могат да се
получат на друго място. Силен бранд имат понякога места, които не предлагат кой знае какви
услуги, но са богати на емоционално съдържание, което се комуникира лесно и влияе върху
избора на широк кръг туристи (типични в това отношение са т.нар. поклоннически
маршрути, например Пътят на Сантяго де Компостела, който е една от най-посещаваните
дестинации в три държави и на практика не предлага никакви удобства – поклонниците спят
на открито или на пода в местните кръчми).
Втори важен компонент при марките на дестинации е имиджът, който създават за себе си,
като в него се включва и как приема сама себе си дестинацията (например като евтина морска
курортна дестинация, както е в случая с България). Създаването на имидж не засяга само
туристическото предлагане, а цялостното представяне на съответния район – продукти,
услуги, гостоприемство, ниво на образование и култура, политика, околна среда. Именно тук
е и втората пресечна точка между идеята за общи териториални марки на селските райони
и брандирането на територии, тъй като марките не се използват само за привличане на
туристи. Превръщането на дадено място в марка може да повиши репутацията на продуктите,
произвеждани там и да разшири кръга на продажбите им, да гарантира за качеството им
(биорегион), да привлече външни инвеститори заради наличието на определени условия
(води, природа) и т.н. Има продукти, които брандират своята територия (напр. областта
Шампан, която е известна най-вече заради производството на шампанско), както и обратното
– територия, която брандира продуктите си (Централен Балкан е регионална марка, а
продуктите, произвеждани в региона разчитат именно на имиджа на тази марка като залог за
качество).
С помощта на създаването на марка, която да представи територията като специфична,
значима, интересна, всички заинтересовани страни от тази територия също трябва да
представят себе си в най-добрата си светлина. Затова и концепцията за регионално развитие
напоследък гледа на териториалните марки като на основен капитал на съответното място,
което освен за туризъм, служи и като механизъм на устойчивото развитие – подпомага
икономиката чрез туризма, услугите и инвестициите, допълва общинските бюджети, но и
съдейства за опазване на околната среда – има екологично измерение, повишава доходите и
създава работни места – т.е. има и социална функция.
За разлика от създаването на общи марки за продукти, брандирането на територии е много
по-сложен процес и задължително изисква институционализиране и взаимодействие на
различни нива между политика, бизнес, социални групи, граждански организации,
образование, култура. Ключов елемент е необходимостта от привличане на много голям кръг
заинтересовани страни – собственици на хотели и ресторанти, но и производители на храни,
културни институции, които са отговорни за архитектурните паметници, екологични
органзации и дирекции на паркове заради природните обекти, местните власти заради
политиките по отношение на инфраструктурата, отпадъците, здравеопазването и
сигурността, представителите на различнни групи от местните общности, от които зависят
сигналите излъчвани по отношение на гостоприемство, квалификация на персонала,
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отношение към гости и инвеститори. Тъй като марката на територия, за разлика от общата
марка за продукти е композирана от много елементи, трудно е да бъде осъществяван контрол
върху позиционирането им или да бъде съставена стратегия от един едиинствен център,
затова и в тази сфера се препоръчват публично-частните партньорства, подобни на тези на
МИГ. Самата МИГ често пъти взима активно участие при утвърждаването на такива марки
– пряко чрез създаване на допълнителни мрежи между партньорите или косвено – чрез
проекти, които подпомагат идентичността на марката (събития, идентифициране на
продукти, проекти за диверсификация, свъзани с туризма и др.).
Създаването и
утвърждаването на марка на територията е по-дългосрочен процес и партньорите е
необходимо да инвестират усилия и ресурси, насочени към промяна на представата за
мястото едновременно у посетителите, но и у местните общности.
В селските райони брандирането на територията най-често става чрез популярността на
типичните местни продукти и храни (сирене от Балкана, вино от Тоскана, пататник от
Родопите, гръцка мусака) или чрез организиране и реклама на регулярни събития, които
постепенно свързват тези събития единствено с тази територия (Рок фест-Каварна,
Аполония-Созопол, Пирин пее-Разлог). Както се каза вече, често пъти МИГ използват
комбинация от проекти, особено ако сред основните цели на Стратегията им за ВОМР е
популяризирането на територията и развитието на туризма. За това как повишаването на
репутацията и продажбите на местните храни и продукти влияят положително и върху
имиджа на самата дестинация вече бяха посочени редица примери. Като добра практика за
обвързване на местната земеделска продукция с брандирането на дестинацията е и
създаването на т.нар. кулинарни пътеки и винарските маршрути – продуктите могат да се
купят и извън мястото – в търговска верига или по интернет, но рецептите обикновено се
консумират на място – в ресторант, на кулинарен фестивал, в къщата за гости. Така например,
МИГ PaysA3V в селски район на южна Франция разработва сертификатна марка „Pays
Gourmand“ (Регион Гурме) за местни кулинарни рецепти, като първоначалната цел е да се
стимулира производството на земеделска продукция, но в последствие превръща
територията в туристическа атракция. Още през 2010 г. МИГ прави проучване, което показва,
че на територията има силна кулинарна традиция, но тя не се използва от ресторантите, както
и че много от тях се снабдяват местни продукти. По проект по мярка 413 (качество на живот)
е регистрирана обща сертификатна марка, която да бъде присъждана за ресторанти и
заведения за хранене, които готвят по местни рецепти и с местни продукти. Целите са да се
подобри имиджът на местните земеделски продукти, като се отговори на по-високите
очаквания на клиентите, като например възможността да се консумират фермерски продукти
на прилична цена; да се подкрепят малките ресторанти и заведения и да се подобри
качеството на техните услуги; да се скъсят се веригите на доставки между производителите
и ресторантите, като се направи обща рекламна кампания на храни и заведения; да се
популяризира местната култура, като заедно с кулинарните традиции се промотират
занаятите, културното наследство и фолклора чрез организиране на различни събития.
Проектът е толкова успешен, че е продължен с още два проекта и през този програмен
период, този път по мярка 19.3 за сътрудничество и работа в мрежа. Три съседни МИГ от
близките територии Serre-Poncon, Ubaye, Durance (Pays Sud) се включват към използването
на марката в периода 2013-2014, а през 2015 се присъединява и Dignois (Pays Dignois). В
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началото на 2016 г. 59 ресторанта са отличени със сертификата "Pays Gourmand", а също и
60 местни доставчици на продукти. Районът става предпочитана дестинация за туристи от
близките градове или за посетители от чужбина, които искат да опитат местната кухня заедно
с разглеждането на забележителности.
Пример за създаването на марка-дестинация чрез типични продукти и събития е и езерото
Пейпси в Естония. Пак чрез проекти на МИГ са създадени няколко местни туристически
маршрута с цел територията да стане привлекателна за посетители. Пейпси е едно от найголемите езера в Европа, обградено с живописна природа, районът е известен в миналото с
традиционното корабостроене, но сега изостава икономически, тъй като индустрията запада,
държавните предприятия са закрити, селата се обезлюдяват поради високата безработица.
Пътят на лука е кулинарна пътека, посветена на типичния местен продукт и рецепти и е
реализирана в предишния програмен период чрез 4 свързани проекта пред МИГ, като е
създадена мрежа от 17 местни производители, ресторанти, включени са и културни
забележителности на територията на няколко общини. Разработен е тематичен маршрут с
определени обекти по него, създадени са общи маркетингови инструменти и рекламни
материали за популяризирането му на туристически изложения и панаири. Екипът на МИГ
координира дейностите на бенефициентите, участва в кръгли маси и е включен в процеса по
вземане на решения. Този проект брандира района чрез промоцията на типични продукти и
културни забележителности. Вторият проект Фестивалът на езерото Пейпси е по мярка
19.3 в сътрудничество между 4 МИГ и 1 МИРГ, обединяващи 8 общини. През 2017 г. се
провежда първото издание на фестивала, което представлява няколкодневна обиколка на
езерото с голям туристически кораб, който в продължение на 8-10 дни всеки ден спира на
различно пристанище. В обиколката може да се участва и със собствена лодка или яхта, а във
всяко селище са подготвени различни събития, които представят местното културно
наследство, традиционната кухня и напитки, занаятите, има концерти и представления. Чрез
тези два местни маршрута районът около езерото Пейпси едновременно повишава
конкурентоспособността на местното земеделско производство и заедно с това успява да се
превърне в привлекателна дестинация за туристите.
Територията на селския район може да се превърне в бранд и чрез културни маршрути и
събития. Като добра практика може да се посочи дестинацията Цакония (старо име област
в Пелопонес, Гърция), чието население се смята за единствените живи наследници на
дорийците - най-старото население на Елада. В региона на Аркадия са реализирани два
последователни проекта за промотиране на архитектурното наследство и местната
идентичност на Цакония, които създават своеобразен мини-културен маршрут. Леонидио е
малка община с предишно име Цакония, а жителите му говорят на цаконски диалект, който
се различава значително от съвременния гръцки, запазени са и някои специфични обичаи.
Архитектурата също е различна от типичната за Средиземноморието - укрепени каменни
къщи, които приличат повече на замъци, с тесни прозорци и разделени на махали, често
строени върху върха на крайбрежни скали. Смята се, че градчето в миналото се е препитавало
с войни и пиратски набези. Тъй като областта не влиза в характерното за древна Елада
наследство и е встрани от културните коридори, местна туристическа организация през 2015
г. реализира чрез МИГ проект „Популяризиране на архитектурата на Цакония“ на
стойност 24 600 евро за проучване на туристическия потенциал на архитектурното
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наследство на Цакония и на сгради, които могат да станат домакини на различни събития или
исторически експозиции, организирани са и консултации с местната общност. Резултатите
от проучването са използвани за изработване на туристически предложения и
идентифициране на възможни теми за събития и фестивали. В периода 2018/2019 е
реализиран втори проект „Наследството на Цакония“, пак чрез МИГ, този път от местно
НПО, което организира поредица от фестивали, посветени на промотирането на региона и
културата на Цакония. Този път, освен архитектурата, културният маршрут има по-широка
тематика - фестивалът Melitzazz включва „Народни песни и танци“, „Изложба на местни
продукти“, „Средиземноморска кухня“, „Музикални адаптации“, „Килими от Цакония“,
„Децата на Цакония“, „Джаз ликьор – посещения на стари имения на Леонидио“, „На пътя“,
„Да обичаш Мелицаз“ „Лабиринт танц“. През 2018 г. туристите – участници и зрители на
фестивалите вече са 6 хиляди.
3.3.Регионална марка (за качество)
Регионалната марка за качество (легален термин, приет от ЕК) също е разновидност на
териториалното брандиране, като засяга преди всичко материалните продукти от определен
регион – храни и туристически услуги, занаяти и изкуство. Основната цел отново не е само
развитие на туризма, а повишаване имиджа на територията в цялост, включително и като
запазена в екологично отношение или като мултикултурен обмен. Това е вид сертификатна
марка, която може да се регистрира по съответния законов ред или да е резултат на
доброволно сертифициране към призната международна или национална сертифицираща
организация. В миналия програмен период създаването на регионални марки е получавало
финансиране по ОП „Регионално развитие“, а сертификатите са издавани чрез Мин. на
туризма, както и по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР. В
сегашния период у нас не е предвидена целенасочена подкрепа за подобни марки, тъй като
едновременното сертифициране на храни и места за настаняване не е възможно. Все пак,
регистрацията на регионални марки не е забранена, като разработването на маркетингови
стратегии и на самите марки може да получи финансиране по мерките 6.4, 7.5 или в
сътрудничество с други МИГ по 19.3.
Регионалната марка също изисква координация между местните власти, ресторантите,
хотелите, земеделските производители, културни и екологични НПО, различни институции.
Следва да се проучи доколко различните браншове са в състояние да спазват качествените
стандарти, които се изискват от тях, дали могат да се осигурят редовни количества продукти
от всички участници, каква е общата ценова политика, склонни ли са общините и имат ли
средства да осигуряват пари за реклама на марката (тя трябва да бъде в кампания не само
през първоначалния период след създаването си) или откъде другаде могат да се намерят
пари, тъй като рекламата на една цяла територия не е по силите само на земеделски
производители и туристическите организации. За създаване на устойчива регионална марка
е необходимо постоянното взаимодействие на всички заинтересовани страни, общи и
координирани действия, т.е. някой трябва да се нагърби с тази роля, което е доста трудно,
ако няма специално създадена за това организация. Обикновено това са сдружения и
центрове за развитие, често пъти с участието на една или няколко МИГ, които обаче изискват
допълнително финансиране за поддръжка на офиси и персонал, като трябва да се гарантира
и дългосрочното им съществуване в продължение на няколко програмни периода на ЛИДЕР.
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Не е без значение и дали държавата ще се включи в промотирането на такива дестинации,
които са извън обичайния интерес на туристите.
Една от най-старите регионални марки, станала емблематична добра практика на МИГ е
Fuchsia Brand на МИГ „Западен Корк“ от Ирландия. МИГ регистрира марката още през 90те години (Фуксия е името на местно цвете, типично за региона), с която да се обозначават
местни земеделски продукти, занаятчийски предмети и къщи за гости. През годините
марката се налага успешно и е приета чрез партньорство в мрежа и от други съседни МИГ,
като те учредяват организацията „Партньорство за развитие Западен Корк”, която действа за
развитието на региона и до днес. Марката и сега се присъжда местни туристически фирми,
хотели и ресторанти, земеделска продукция и храни, занаятчийство, културни институции и
НПО. Сертификат за нейното притежаване и използване се придобива при отговаряне на
определени критерии за качество, социална и екологична дейност, използвани местни
ресурси и продукти, партньорство с уязвими групи. Друга много известна марка, създадена
от МИГ този тип е Понитрия в регион Нитра, Словакия. Проектът включва обединението на
няколко МИГ- Радошинка, Седрон, Трибечка, Долна Нитра и Сотдум и е съфинансиран от
регионалния бюджет. Марката обозначава качествени натурални селскостопански и
хранителни продукти, уникални занаятчийски продукти и услуги, както и туристически
обекти. Условието е участниците да извършват своята дейност в региона и да правят бизнес,
щадящ околната среда. Изглежда Словакия по някакъв начин успява да разреши проблема с
едновременното сертифициране на различни продукти и услуги, тъй като там има още една
регионална марка за качество – KARSTICUM, създадена за района на Националния парк
„Карст“ – едно от най-популярните места за екскурзии сред природата в страната и чрез
едноименния МИГ „Карст“. Марката е инициирана от Културния център ALMA, който е член
на МИГ. Центърът прави проучване и установява, че фермерите, занаятчиите и местата за
туристическо настаняване (предимно къщи за гости) в района на Яблонов нямат никаква
връзка помежду си, често дори не знаят един за друг, на повечето им липсва и достатъчна
предприемаческа култура и това пречи да се постигнат добри резултати в туристическото
предлагане. Така, през 2014 г. се стига до идеята за регионален бранд „Карстикум“, който да
помогне на производителите да увеличат продажбите си, а районът да запази традициите си
и да се развие туризмът в защитените територии. Марката вече се използва от 21
производители и туристически организации, като са признати 48 продукта и продължава да
се управлява от културната организация.
През 2013 г. в България подобен опит правят ПП „Странджа“, както и ПП „Русенски Лом“,
които регистрират регионални марки за качество – съответно „Странджа“ и „Ломовете“.
Според първоначалната идея, регионалните марки трябва да гарантират запазена природа и
биоразнообразие, качествен туристически продукт, качествени местни хранителни продукти
и традиционни рецепти, които задължително да са в унисон с нуждите на местните общности,
разписани са строги правила за използването на марките, свързани с екологията и местната
култура. Тези марки са система за доброволно сертифициране, но заради законовите
изисквания, и досега могат да бъдат сертифицирани единствено местата за настаняване –
къщи за гости и семейни хотели, които са минали вече и категоризация по държавните
стандарти. Все още няма сертифицирани производители на храни, тъй като за тях пък не са
покрити изискванията на БАБХ. Трябва да се вземе под внимание, че когато се регистрират
23

такива сертификатни марки (или друг вид марки, които могат да се преотстъпват),
използването им или вписването на ползватели у нас винаги е свързано с контрол на
качеството, изискванията на съответните закони, покриване на държавни стандарти. В случая
– контролиращите органи за туризма съм към Министерство на туризма, а тези за храните –
към МЗХГ и БАБХ, което затруднява ефективното използване на марките.
Друг проблем за регионалните марки у нас е липсата на взаимодействие между местните
производители на земеделска продукция и туристическото предлагане, пак по законови
причини. За разлика от другите държави в ЕС, българските фермерски храни много трудно
могат да стигнат до местните ресторанти, къщите за гости или хотелите. Дребните земеделци
трябва да спазват същите хигиенни изисквания, както и промишлените стопанства,
независимо от различната технология на производство. Отрицателните нагласи към
сдружаването между производителите също са проблем и са причина те да не могат да
предложат големи количества, адекватни на търсенето, примерно в курортите. Директните
продажби са регулирани едва от няколко години от Наредба 26 и са усложнени с
административни изисквания, което затруднява фермите да предлагат пресни храни
директно на потребителите, които ги посещават именно с цел покупка или пък на местния
ресторант, който иска да сервира рецепти от местните кулинарни традиции. Това е пречка не
само за разработване и промотиране на регионални мерки, а и пред цялостното развитие на
селския туризъм у нас.
4. Видове марки по регистрация и още добри практики
Освен че са различни по обхват, общите за територията марки имат и разнообразна
юридическа формулировка. Най-общо марките могат да бъдат разделени на: търговски
марки (с национална, европейска и международна защита) и географски означения (според
произхода на продуктите или според някакви допълнителни качества, свързани с произхода
– традиционни, планински, островни). Търговските марки също са няколко вида, според броя
на притежателите им и условията на ползване – обикновени, колективни и сертификатни.
Съществуват и марки за туристически дестинации или услуги (Зелена къща, EDEN), които
по същество са сертификати, давани от различни организации, но не винаги са марки по
смисъла на Закона за марките, тъй като често нямат официална регистрация. Все пак, някои
от тях също се третират като обща марка за дадена дестинация.
Най-често използваните марки от МИГ са сертификатните, но в много случаи МИГ
подпомагат регистрацията и на колективни марки или географски означения като са
инициатори и организират процеса по създаване на сдружения и обединения на
производители. Трябва да се повтори отново, че без значение дали е избрано създаването на
обикновена търговска марка, колективна, сертификатна или географско означение, за
разлика от индивидуалните марки, общата марка обичайно включва някакви характерни
местни особености – природно или културно наследство, традиции, уникални продукти, т.е.
обща идентичност, която да я отличава от марките на други райони.
4.1.Търговски марки
Названието "търговска марка" се използва в широк смисъл, като родов термин, във връзка с
функцията на марките да обозначават всякакви продукти реализирани в стопанската дейност
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– стоки и/или услуги. Легалното понятие е само "марка". Регистрационната процедура на
търговските марки е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО),
приет 28 ноември 2019 г. и Наредба 16 за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
регистрация на марки и географски означения.
Според Член 9, алинея 1 от ЗМГО, новото определение за търговска марка е: „Марката е
знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други
лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който
позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с
регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица,
букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове,
звуци или всякакви комбинации от такива знаци.“.
По предназначение търговските марки са за продукти или за услуги (новият закон не прави
разлика между марка за продукт и марка за услуга), колективни марки и сертификатни
марки. Въвежда се и ново понятие общоизвестна марка (чл. 12, ал.9), което се отнася до
придобила вече публичност, но нерегистрирана или със заличена по правилата на новия
закон регистрация (например българско кисело мляко). В зависимост от своето териториално
действие, марките могат да бъдат национални, регионални (Европейска търговска марка
или т.нар. марка на Общността) и международни. Най-масово се регистрират обикновените
търговски марки - няма фирма или компания, производител или търговец, стока или услуга
без марка. Както вече се каза, марките на МИГ обичайно са сертификатни или колективни
търговски марки, тъй като са свързани с общите действия на различни представители от
местната общност, но не е изключено да бъдат и търговски марки, чиито собственик ги
лицензира за използване от други ползватели.
Новият Закон за марките и географските означения транспонира Директива (ЕС) 2015/2436
от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки, за да се
гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на
всички страни в ЕС. Нов момент по отношение на самите марки е премахването на
изискването за графичното им представяне (лого и шрифт), като марките вече могат да бъдат
и звукови, съдържащи движение, мултимедийни, холограмни, като обаче се запазва
условието при заявка за регистрация „марката да бъде представена по начин, който позволява
ясно и точно определяне на предмета на закрила, както и точно записване в регистъра“.
Новите моменти са свързани и с географските означения на земеделски продукти и храни,
заради които срещу България имаше наказателна процедура и за които ще стане дума понататък в анализа.
4.1.1. Търговски марки с национална защита
a. Търговска марка (за стоки или услуги)
Търговската марка служи за отличаване на стока или услуга от тази на конкурентите,
предлагащи сходни стоки или услуги, като едновременно насочва потребителите в техния
избор. Наименованието на марката може да съвпада с това на притежателя й (фирма,
компания, кооперация, дори физическо лице) или да е различна от името на субекта, който
предоставя стоката/услугата. Например, компанията „Кока-кола“, освен едноименната
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напитка, предлага и марките „Фанта“ и „Швепс“. По правило, самите марки не могат да
съдържат указания за технически или други характеристики на продуктите (вида, качеството,
количеството, предназначението), вкл. и на растителни сортове, които се използват от много
производители като суровини или думи, които са станали нарицателно (ксерокс, джип,
памперс), тъй като това пък са марки на определени чужди производители. Не могат да бъдат
регистрирани като марки и такива, които се състоят или включват държавни гербове, знамена
или други символи, както и техни имитации; официални знаци и клейма за контрол и
гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки
(„биологичен“, „сертифициран“); ако включват наименование или изображение на културна
ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното
наследство (освен ако съответното ведомство не е дало разрешение за използването им);
марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството,
географския произход или други характеристики на стоките или услугите. Тези и други
ограничения са описани в чл. 11 на ЗМГО и са т.нар. „абсолютни основания за отказ на
регистрация“. В член 12 се съдържат „относителните основания за отказ“: идентичност
или сходство с по-ранна марка; марка, която е общоизвестна, макар и да не е официално
регистрирана на територията на РБ, съвпадаща с географско означение марка и т.н.
Едно означение (дума, картина, звук, анимация) може да се използва като марка и без
законова регистрация, но освен риска от злоупотреби от страна на конкуренти, това
затруднява и пречи на провеждането на маркетингови, рекламни и пазарни действия.
Запазената марка се превръща в инструмент на продажбите, само след като бъде
регистрирана по предвидения в Закона ред. Според член 10 от ЗМГО, правото върху
търговска марка се придобива чрез регистрация и принадлежи на първия, който го е
поискал. Притежателят получава изключителното право да използва марката, да се
разпорежда с правото върху марката и да забрани на трети лица без негово съгласие да
използват в търговската си дейност идентичен или сходен знак или дума. Единствено
регистрираните марки подлежат на защита чрез искове за забрана на използването и
обезщетение за вреди.
Регистрацията на търговска марка се извършва в Патентното ведомство на Република
България. Съгласно ЗМГО, заявители за регистрация на марки могат да бъдат всички
български физически и юридически лица, а също така и чуждестранни физически и
юридически лица. Българският закон не изисква заявителят непременно да е предприятието,
което произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае
да регистрира марката. Това е важно да се отбележи, тъй като МИГ могат да бъдат
притежатели на марки, използвани от други субекти, както и някакъв вид обединение на
производители може да ползва марката само на един от тях (например на най-голямото
преработвателно предприятие). Притежател на марка може да бъде и физическо лице.
Заявката за регистрация се подава лично или по пощата, като съдържа стандартни
документи, данни на заявителя, описание на самата марка и правилата за използването й (ако
е сертификатна или се владее от няколко лица) – процедурата е описана подробно на сайта
на Патентното ведомство. Заявката може да е само за една марка, предназначена за стоки
и/или услуги от един или повече класове по Международната класификация на стоките и
услугите, тоест под една марка могат да се защитят няколко продукта. Обратното – няколко
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марки за един и същи продукт не е възможно да бъдат защитени от един заявител в една и
съща заявка. Заявката се вписва във входящия регистър, а производството по регистрация
започва от момента на вписването и обичайно продължава около година, но може да бъде и
значително по-дълго, заради нередности при оформяне на документите, проучванията на
сходни наименования и марки или подаване на опозиция от трети лица. Извършват се
няколко експертизи – за наличието на абсолютни и относителни основания за отказ. За да се
избегне забавянето, тъй като съвпадението на имената на марките в повечето случаи е
неумишлено или от незнание, желаещите да регистрират марка могат да поръчат
предварително проучване (т.нар. проверка на марка) в Патентното ведомство още преди
подаване заявката за регистрация. Таксите варират според класовете стоки и услуги, броя на
ползвателите и вида на маркат от 600 до 2 хил. лева.
Правото върху марка, което възниква с нейната регистрация дава възможност на
притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово
съгласие да я използват в търговската си дейност. Според чл. 16 от ЗМГО правото върху
търговската марка може да е притежание на две или повече лица (съдружници във фирма или
членове на организация на производителите, регистрирана като ООД), което е важно за
марки, които ще се използват като общи. Когато марката е притежание на няколко лица и
между тях не е уговорено друго, всяко от тях може да я използва в пълен обем. Правото да
се разпореждат с марката (да я прехвърлят, да сключват лицензионни договори, да я залагат
и предоставят като обезпечение) се упражнява съвместно от всички съпритежатели, като
трябва да е налице тяхното писмено съгласие. Притежателят на търговска марка може да я
лицензира (чл. 24 от ЗМГО) – тоест да предостави право на трети лица да използват марката,
което понякога е ефикасен и евтин начин за разширяването на бизнеса и дава възможност на
по-малки производители да навлязат по-лесно на пазара. Съвместното притежание на
търговска марка, както и преотстъпването (лицензирането) й нямат нищо общо с
колективните марки, които се подчиняват на различни правила.
Типичен пример за преотстъпване и лицензиране на търговска марка са т.нар.
„дистрибуционни“ марки на големите търговски вериги – под марката Clever, притежавана
от BILLA са обединени над 360 вида стоки, произвеждани от стотици малки производители,
голяма част от които са български. „Българска ферма“ и „BILLA градини“ са други търговски
марки, собственост на веригата и са лицензирани към български производители на месо и
зеленчуци. Общо 26 продукта от собствените марки на Каuflаnd също са лицензирани към
малки български фирми, които продават стоките си под тези марки – прясното и кисело
мляко с марката К-Сlаѕѕіс е изцяло родно производство, безалкохолните напитки с марката
Ѕаn Теrrа също са български. Предимствата за производителите са в намаляването на
разходите за собствен маркетинг и реклама, както и гарантиран пазар по щандовете на
големите вериги. Предимствата пък за потребителите са гарантираното качество, което
трябва да е с еднакво ниво за всички продукти. Трябва дебело да се подчертае, че
преотстъпването на търговска марка на трети лица (лицензиране) не е идентично с
притежаването на колективни марки, и въпреки че на практика марките се използват от
множество производители, те все пак са изключителна собственост на веригите. Макар че
преотстъпването наподобява и на сертификатните марки (заради строгите стандарти за
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качество при използването), отново става въпрос за различни законови разпоредби и
различни видове условия за ползване.
b. Колективна марка
Съгласно член 39, ал. 1 от ЗМГО, колективната марка е „марка, посочена като такава при
подаване на заявката за регистрация, която е притежание на сдружение на производители,
търговци, на лица, извършващи услуги“. Сдружението задължително е юридическо лице и
приема правила за използване на колективната марка, които трябва да се спазват от всички
ползватели. Марки, указващи географски произход на стоките се регистрират като
колективни марки на национално ниво (географските означения за земеделски продукти и
храни се регистрират само на ниво ЕС), но притежателят им не може да забрани на трети
лица да използват в търговската си дейност географското място, ако са свързани с него
(например „Произведено в Сандански“ може да се регистрира като колективна марка, но това
не е пречка думата „Сандански“ да бъде използвана и от други производители от района).
Правото върху колективна марка не може да се прехвърля (лицензира). Лица, които не са
членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването й. Както вече се
спомена, колективната марка не трябва да се бърка с търговска марка, която се притежава от
повече от едно лица – съдружници в ООД, членове на НПО (член 18 от ЗМГО). Субект на
правото върху колективната марка е самото сдружение, регистрирало марката, а не отделните
членове (юридически или физически лица), които могат да я използват. Сдружението обаче
не може да използва марката за себе си - то е само притежател и има контролни функции.
Всеки от членовете на сдружението може да има и собствена марка, а колективната да е
допълнително обозначение.
Регистрацията на колективна марка става по същата процедура като търговските марки в
Патентното ведомство, като допълнителното изискване е към документите да бъде
приложени правила, които регламентират условията за използване на тази марка и точен
списък на ползвателите й. Всяка промяна в списъка или в правилата на ползване се
отбелязват официално в Патентното ведомство. Трябва да се подчертае, че за разлика от
сертификатните марки, колективните не винаги са гаранция за по-високо качество и
обикновено акцентират само на един признак на продукта (производител, произход,
специфично свойство, може да са и съвсем произволна дума), а не на няколко признака, както
е при сертификатните марки.
Най-известният пример на колективна марка у нас е „Избирам българското”, която е
регистрирана от Съюза „Произведено в България“. Съюзът е юридическо лице с нестопанска
цел по смисъла на ЗЮЛНЦ. Както се вижда, марката и името на сдружението са различни,
въпреки че името на сдружението също се възприема негласно като марка, но не е
регистрирано като такава. „Избирам българското” може да се използва само от редовните
членове, чийто брой нараства непрекъснато и е допълнителна марка към техните собствени
марки. Марката има само национална регистрация и не може да се използва за реклама на
български стоки в ЕС или другаде по света. Колективните марки обикновено се притежават
от кооперации (регистрирани по Закона за кооперациите), от сдружения и асоциации,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, асоциации на организации на производители и между-браншови
организации. Регистрирана в ЕС колективна марка например е „Халуми“, която съвпада с
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името на типично кипърско сирене. Марката е собственост на Сдружение за защита на
традиционните сирена от Кипър – браншово организация. Миналата година обаче,
организацията губи дело в Европейския съд срещу конкуренти, произвеждащи същото
сирене в Германия, тъй като името на марката засяга видово определение на продукт и няма
достатъчно отличителни черти като търговска марка. Други колективни марки са „Балкан/че“
(суха паста) на кооперацията „Христо Ников“, както и Aceto Balsamico (балсамов оцет) на
консорциум производители от Модена.
Пример за колективна обща марка, създадена по проект на МИГ е „Благинки от селото“
(Village goodies) на женската кооперация „Общност на Почунелия“ в Литва. Кооперацията е
създадена от съпругите на местни дървосекачи и земеделски работници, които първоначално
произвеждат плодове и зеленчуци за домашни нужди, а кооперирането им цели да достигнат
по-лесно на пазарите в близкия град. Кооперацията започва да продава градинска продукция,
но впоследствие разширява продуктовата си гама с билков чай, бонбони от моркови, цвекло
и тикви. Проектът е реализиран по мярка 6 и е на стойност 38 647 евро, като включва
създаването на марката, нова опаковъчна линия, закупени са и машини за производство на
плодов сок и сушене. За реклама на марката е изработен уебсайт, който служи и за поръчки,
отпечатани са информационни брошури и етикети за продуктите, направена е система на
карти за отстъпки за клиентите. Проектът подпомага продажбите и повишава доходите на
кооперацията и създава 15 нови работни места.
c. Сертификатна марка
Според член 40, ал. 1 от ЗМГО сертификатна е марката, „която е способна да отличава
стоките или услугите, по отношение на които притежателят й удостоверява материала,
метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, качеството,
точността или други техни характеристики, с изключение на географския произход“.
Както се вижда, при този тип марки се акцентира предимно на качеството, както и се
съдържат няколко признака, а не един, както е при колективните марки. Притежателят на
марката задължително следва да приеме правила за използване на марката, които съдържат
освен указания за качеството, материала или други характеристики, мерки за контрол,
които притежателят на сертификатната марка упражнява, и санкциите, които налага.
Тук най-важното, което трябва да се каже е, че притежателят на сертификатна марка винаги
е трето лице спрямо производителите или предоставящите услуги фирми. Обикновено
това е сертифицираща организация, която може да е държавен орган, признати по закон
сертифициращи частни юридически лица (например за биопроизводството), доброволно
сдружение, браншово обединение, туристическа организация, МИГ или асоциация на МИГ.
Марките могат да бъдат за продукти и храни, за услуги в туризма, както и комбинирани
регионални марки – за храни, туризъм, запазена природа и биоразнообразие. Друго, което
също е важно да се отбележи е, че има известна разлика между сертификат за качество и
сертификатна марка – марката има по-тесен обхват и може да се използва самостоятелно,
докато сертификатът за качество има универсално действие и винаги е допълнително
обозначение. Сертификат за качество е например знакът за „био“, който отличава
биологично произведените продукти от конвенционалните, такива са и стандартите за
традиционни български продукти – българско кисело мляко, българско сирене, български
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кашкавал, които не са марки. Сертификати се присъждат и на дестинации и туристически
услуги, но и те не са марки. Съществуват и т.нар. браншови стандарти, както и марки, които
са притежание на сдружения и асоциации и които се дават чрез доброволно сертифициране:
стандарти са „Рафинирано слънчогледово масло“ (на Съюза на производителите на
растителни масла), както и Знакът за качество на Българска асоциация по водите,
сертификатни марки са „Стара планина“ за месо и „България“ – за хляб и брашно.
Регистрацията на сертификатната марка в Патентното ведомство става по същия начин,
както другите марки, като към първоначалната заявка задължително трябва да бъдат
добавени правила за присъждането и използването на марката – при какви условия и на какви
лица ще бъде преотстъпвана. Разликата с колективната марка е, че в правилата не са посочени
конкретни юридически или физически лица (както са членовете на сдружението при
колективната марка), а само са описани типа на лицата, които могат да я получават
(производители на храни, услуги, туризъм), критерии за ползване, критерии за качество,
условия за предоставяне.
Сертификатните общи марки на МИГ обикновено включват земеделски продукти,
преработени храни, кулинария или комбинират храни, занаяти и култура и туристически
услуги. Като добра практика може да се посочи марката „Храните на Мазовия“, създадена
по проект от МИГ "Заедно за Радомка" в Полша. МИГ обхваща шест общини в южна
Мазовия и през 2016 г. реализира проект по М20 - Техническа помощ на ПРСР, който се
фокусира върху кулинарното наследство и популяризирането на местни традиционни
хранителни продукти. Проектът е на стойност 14 300 евро, като дейностите му предвиждат
регистриране на обща сертификационна марка за храни, откриване на нови начини за
продажбата им, насърчаване на кооперирането между земеделските производители,
организиране на семинари и обучения за разяснение на стандартите за качество, създаване
на мрежа производители във вид на пътека за кулинарно наследство. Марката обхваща
местни продукти – специфичен сорт чушки от Мазовия и продукти, създадени на тяхната
база (лютеница, пипер), мед от Моравска, хляб, изпечен на специална подложка, ябълки от
долината Радомка и мътен сок от тях, плодове, зеленчуци, консерви и месо от различни
селища. „Храните на Мазовия“ е представена на националния панаир „Вкусът на регионите“,
който се повежда в Познан, впоследствие е регистрирана официално като обединява 213
ползватели. Марката е собственост на МИГ.
Друга популярна сертификатна марка за храни, създадена от МИГ е „Сърцето на Словения“
на едноименната МИГ, която прави мрежа от седем партньорски общини в източната част на
Любляна и трите общини на Засав като ги обединява в „Център за развитие на региона“.
Центърът създава кооперацията „Ярина“ с цел вертикално скъсяване на веригата на доставки
между производители и преработватели. По няколко последователни проекта кооперацията
получава финансиране за местен пазар: изграждане на модерни сергии и щандове; прави
консорциум с 15 училища и детски градини, за да включи в учебното съдържание теми за
земеделие и здравословно хранене; регистрира марката „Сърцето на Словения“, която се
присъжда като сертификат на производителите и доставчиците на храни именно на
образователните институции и която обединява над 100 местни производители. Марката е
собственост на кооперацията.
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4.1.2. Марки на Европейския съюз
На ниво ЕС могат да се защитят същите видове марки (търговска, колективна и
сертификатна), както и в България. Успешната регистрация на търговска марка пред
Патентно ведомство на Република България не означава, че правата са валидни за
територията на всички държави от ЕС. Принципът за териториално действие не предвижда
възможност изключителното право върху марката да се използва извън България. Обратно –
регистрацията на марка в ЕС дава право на притежателя й да я ползва и в рамките на страната
без допълнителна регистрация в Патентното ведомство.
Марката на Европейския съюз (или известна още като марка на Общността) е търговска
марка, валидна във всичките 28 държави. Определението на EUIPO е „Марките са знаци,
използвани в търговията за идентифициране на продукти“. Марката на Европейския съюз
също може да се състои от всякакви знаци, думи, включително лични имена, рисунки, букви,
цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, звуци. Тя се регистрира в
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по реда на Регламент
(ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета, изменил Регламент на ЕС № 207/2009
относно марката на Общността. „Европейска търговска марка“ или „Европейска марка“ са
термини, които често се използват като равнозначни на „марка на Европейския съюз (ЕС)“,
но легалният правен термин е „марка на ЕС“.
Предимствата на регистрирането на марки на територията на ЕС са няколко: използването
на такава марка се разпростира на територията на всички страни – членки на ЕС, като при
евентуално разширение на Съюза, марката автоматично разширява териториалната си
закрила без да се налага да се предприемат действия от страна на нейния притежател;
процедурата по регистрация е опростена - не е необходимо да има друга заявка в страната на
произхода (България), подава се една заявка, която е възможна и онлайн, кореспонденцията
е само с един административен орган, заплащат се такси в евро, проследява се движението
на една заявка и се поддържа само една регистрация; разходите са по-ниски в сравнение с
регистрация на марки в няколко отделни държави (регистрацията общо е 850 евро, плюс 150
евро за всеки допълнителен клас, но е валидна за всички държави и се плаща еднократно);
датата на заявяване на марка на ЕС се признава за приоритетна дата при подаване на
евентуални следващи заявки по национален или международен ред; за използване се счита
ако марката е била използвана дори само в една страна-членка или част от нея; марката на
Европейския съюз може да се прехвърля по отношение на всички или част от стоките и/или
услугите. За марка на Европейския съюз може да се сключват лицензионни договори както
за целия Европейски съюз, така и за отделни страни-членки.; срокът за регистрация е пократък – около 4 месеца по бърза процедура и 9 месеца по обикновената.
Регистрирането на европейска марка преминава през няколко етапа, които са сходни на
тези в България. Всяко физическо или юридическо лице може да подаде заявка, като тя може
да се прати директно в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост чрез
онлайн формуляр. Съществува т.нар. Fast track процедура (бърза), която обаче не важи за
колективни марки. Заявител може да бъде всяко юридическо или физическо лице от ЕС, като
в заявката се посочват стоките и услугите, до които се отнася марката. За по-лесна
конкретизация стоките и/или услугите са разделени на 45 категории (или класове)., като
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службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва
Класификацията от Ница. Следват същите етапи – експертизи за абсолютни и относителни
основания за отказ, евентуално подаване на опозиции от притежатели на други подобни
марки. Регистрацията приключва при публикуване на марката в раздел Б на бюлетина към
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Това означава, че
съответната марка е регистрирана и запазена, като публикацията е на 23-те официални езика
на ЕС. Марката на Европейския съюз дава право на притежателя й да забрани на трети лица
да използват в целия Европейски съюз без негово съгласие знаци, които са идентични или
сходни на марката за сходни и/или идентични стоки и/или услуги.
4.1.3. Международни марки
Трети вариант за регистрация, освен на национално ниво или марка на ЕС е на международно
равнище. Заявката за национална или марка на ЕС може да се използва за разширяване
обхвата на закрила във всяка държава, която е подписала Мадридския протокол. Това става
чрез заявка в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) - World
Intellectual Property Organization (WIPO), чието международно бюро към ООН се намира в
Женева и има 191 държави-членки.
Мадридската система е уредена от Мадридската спогодба и Протокола относно нея, и се
използва за марки на продукти или услуги, които са международно търгувани. Чрез
регистрация на марка в Международното бюро на СОИС, тя има същото действие на
територията на посочените в заявката страни, както ако заявката за регистрация е била
подадена директно във ведомствата на тези страни. Международната регистрация е
равностойна на няколко национални регистрации, а след извършването й е възможно да
бъдат посочвани и други страни, които да обхванат защитата на марката. Важно предимство
е, че има само една дата за изтичане действието на регистрацията и само една регистрация за
подновяване в почти цял свят.
За разлика от марките на ЕС, които се регистрират директно в службата на Съюза, за
получаване на международна закрила на марката, първо е необходимо да има заявление или
регистрация на марка в националното Патентно ведомство или заявление или регистрация на
марка в Службата на ЕС, т.е. не може международно да се регистрира марка, която няма
национална или европейска защита. Международната заявка трябва да съдържа страните, в
които марката ще бъде защитена и няма автоматично действие в другите страни на
спогодбата. Важно е да бъде отбелязано, че заявката за регистрация на международна
търговска марка не се подава директно в Международното бюро на Световната организация
за интелектуална собственост (СОИС), а във Ведомството на произхода (Патентното
ведомство), което удостоверява идентичност на марката, идентичност на заявителя,
идентичност на стоките и/или услугите от базовата заявка/ регистрация с посочените в
международната заявка. Международната регистрация на марки има смисъл само, ако се
имат предвид конкретни сделки – например износ за страни извън ЕС.
4.2.Географски означения
Географските означения, също както търговските марки, са един от обектите на
индустриална собственост и представляват дума, набор от думи или знаци, които се
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използват за маркиране и отличаване на стоки от сходни и подобни стоки на конкуренцията,
т.е. това са вид марки. Те обаче указват, че стоките са със специфичен географски произход
и притежават качества или репутация, дължащи се именно на географското място, откъдето
произхождат. Накратко казано, съществува връзка между качествата на продуктите и
мястото, в което са произведени. Между търговските марки и географските означения има
една съществена разлика – марките идентифицират и различават по-скоро производителя, а
географските означения – по-скоро продукта (чрез мястото, от което идва). Ползвателите на
търговските марки имат индивидуални права на защита (дори при колективните марки), при
географските означения правата са колективни по подразбиране, като кръгът на ползвателите
може да бъде разширяван непрекъснато.
По териториално ниво на правна защита, както и за другите марки, трите вида географски
означения могат да бъдат защитени по национален ред, като марка на ЕС или като марка за
международни права. Тук трябва да се подчертае, че още преди приемането на новия ЗМГО,
регистрацията на храни и селскостопански продукти вече става само на ниво ЕС.
Националните регистрации не се признават, а с приемането на закона в края на 2019 г. всички
съществуващи национални географски означения се заличават. През 2018 г. ЕК започва
наказателна процедура срещу България за неспазване на Регламент 1151/2012 год. относно
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, съгласно разпоредбите на
който, държавите-членки нямат право да предоставят национална защита за географски
означения на селскостопански продукти и храни, произведени на територията на Съюза. Това
поставя по въпрос запазването на марките на традиционни български продукти като сирене,
кисело мляко, лютеница и кашкавал, които се оказва, че не важат като марки в страните от
ЕС, въпреки че са превърнати в държавни стандарти. Със сигурна регистрация остават само
1 ЗНП, 2 ЗГУ и 5 храни с традиционно специфичен характер, които са регистрирани от
производителите по правилата на ЕС. Въвежда се терминът „временна национална защита“
на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура
за одобрение и са изпратени за разглеждане в ЕК, за да бъдат вписани в Европейския регистър
на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Временната
национална защита се ограничава само до територията на Република България, в
съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни.
Продуктите, чиито географски означения задължително подлежат на европейска
регистрация са: прясно месо; месни продукти; сирена; яйца; мед; масла и мазнини (масло,
маргарин, олио и др.); плодове, зеленчуци и зърнени храни - пресни или преработени, вкл.
консерви и сушени; прясна риба, мекотели, ракообразни; всички видове подправки и сушени
билки; бира; шоколад и негови производни продукти, съдържащи какао; хляб, хлебни,
сладкарски, захарни изделия, бисквити и други печива; напитки на основата на растителни
екстракти; макаронени изделия; полуготови ястия и сосове, супи и бульони; сол. В обхвата
на ЗНП и ЗГУ са добавени и: естествени клейове и смоли; горчица; сено; етерични масла;
корк; кохинил; цветя и декоративни растения; памук; вълна; кошничарска ракита; очистен
лен; кожа; кожухарска кожа; пера и перушина. ХТСХ са допълнени с готови ястия. Извън
обхвата и на двата регламента е закрилата на наименованията на вина, спиртни напитки и
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минерални води, които се защитават по други регламенти. Всички останали продукти могат
да бъдат регистрирани като географски означения по национален ред.
Географските означения са въведени с два Регламента № 2081 и № 2082 на ЕС още през 92
година и са внедрени три системи за идентификация:




Защитено наименование за произход - ЗНП (РDO – Protected designation of origin)
Защитено географско указание - ЗГУ (PGI-Protected geographical indication)
Храни с традиционно специфичен характер - ХТСХ (TSG-Traditional speciality
guaranteed).

От миналата година МЗХГ предлага и незадължителният термин за качество „планински
продукт“ като допълнителен етикет към храни с произход от планински и
необлагодетелствани райони.
Защитеното наименование за произход и защитеното географско указание се определят от
Регламент № 2081/92. И двете носят името на един регион, едно определено място или в
изключителни случай на една държава, използвани да опишат конкретен селскостопански
продукт или храна. Разликата между тях зависи от това колко близко продуктът е свързан
със специфичното географско място, чието име той носи и дали качествата му се дължат на
това място. Традиционно специфичният характер на храните и редът по които се издава
Сертификат за специфичен характер се определят от Регламент № 2082/92. За разлика от
защитените географски означения, качествата на храните с традиционно-специфичен
характер не се дължат само на географския им произход, а предимно на съхранените
традиции в производството или влаганите суровини за производство. Акцентът тук е върху
ролята на човешкия фактор в съответното място, а не на самото място, макар че то е включено
в наименованието. Основните правила за прилагането на етикета „планински продукт“ са
определени в Делегиран Регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията за допълване на Регламент
(ЕС) № 1151/2012, като той се отнася до някои продукти, произведени в планински и
необлагодетелствани райони и не се третира като отделна марка, а само като допълнителен
сертификат.
Общият брой регистрирани географски означения и храни с традиционно специфичен
характер към момента в ЕС е 1338, от които 1284 общо ЗНП/ЗГУ и 54 ХТСХ. По брой
регистрации водят 4-те държави-основателки на тази политика - Италия, Франция, Испания
и Португалия. По продукти - начело са защитени наименования на плодове, зеленчуци и
зърнени култури, следвани от сирена, пресни меса, масла и мазнини. Износът на продукти с
географски означения извън ЕС е на обща стойност 15 млрд. евро, като продуктите с
географски означения представляват 1/4 от търговията на ЕС с преработени земеделски
продукти. Продуктите защитени с географски означения представляват 30% от европейския
износ на земеделски и хранителни продукти към САЩ (на стойност 3.4 млрд. евро). При
регистриране на географско означение цената на крайния продукт се повишава между 20 и
50% и едновременно с това се увеличава пазара на продуктите. Причината е, че
потребителите свързват конкретни характеристики като вкус, цвят, текстура и качество с
това, че произхождат от конкретен географски район. Затова в името на по-добрите
показатели са и готови да платят по-висока цена.
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В България има различни специфични продукти, свързани с мястото и начина им на
производство, като до 2017 г по национален ред са регистрирани 187 географски означения,
с което страната ни е на осма позиция сред 28-те държави-членки. Както вече се каза, освен
че те вече не важат като марки в ЕС, според новия ЗМГО в съгласие с европейските
директиви, отпада и националната им защита. Проблемът предстои да бъде решен, а марките
вероятно ще трябва да бъдат пререгистрирани и то вече не на индивидуални ползватели, а на
групи производители или сдружения. Най-много географски означения в България има за
вино, минерална вода, млечни продукти, тютюн и етерични масла. Означенията за типични
продукти – сирене, кисело мляко, кашкавал са на национално ниво и стандартите се държат
от БАБХ или са създадени от браншови организации. Освен географски означения, това са и
специфични сертификатни марки със строги изисквания за качество. Повечето частни
национални географски означения са само с един ползвател. Изключения правят някои
минерални води (Горна баня), лютеницата (Първомай), кисело мляко (Боженци) и колбаси,
които са с по 2-3 ползвателя. Това се дължи на липсата на правна култура на
производителите, нежеланието им да се сдружават и да търсят колективни ползи за
реализация на стоките си, недооценяването на предимствата на храни с местен произход и
възможностите за реклама на отделните региони, както и на цялата държава чрез такива
марки. Само за сравнение Хърватия, която е членка на ЕС от 2013 г., има вече успешно
защитени 11 продукта с по няколко десетки ползватели. Някои държави са със стотици, като
например Гърция, която има 103 защитени продукта, Португалия – над 130, Германия – над
85. Италия е с над 280 защитени продукти, а Франция с 230.
Регистрацията на географски означения вече става директно в ЕС, като документите се
подават в МЗХГ и по служебен път стигат до Европейските регистри. Вината и спиртните
напитки също се регистрират директно в ЕС чрез МЗХГ по подобна улеснена процедура.
Вписването на нови ползватели на марките-географски означения също става в МЗХГ.
Подаването на заявка е само от група или организация производители до компетентния
орган - Министерството, обработва се от съответния отдел и заявките, които отговарят на
условията се изпращат за предоставяне на закрила до Европейската комисия. Комисията
проверява получените заявки, и ако прецени, че отговарят на изискванията за регистрация,
публикува резюмето на заявката в Официалния вестник на ЕС. Възражения по заявката могат
да се подават след тази публикация в 6-месечен срок. Комисията разглежда възражението и
взима
решение.
Ако не са получени възражения или възраженията са счетени за неоснователни,
наименованието се регистрира и се вписва от Комисията в Регистъра на защитените
наименования за произход или Регистъра на защитените географски указания. Процедурите
пред МЗХГ е описана подробно в сайта на институцията, а сроковете на регистрация от
момента на подаване на заявката до окончателното вписване в европейските регистри са
около година. Много важно е да се подчертае, че за разлика от националното
законодателство, което позволява инициативата за регистрация на географските означения и
специфичните храни да идва от един производител, към когото впоследствие могат да се
присъединят и други фирми, изискването на ЕС е задължително да кандидатстват
организации или групи производители.
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На международно ниво регистрациите на географски означения се извършват по реда на
Лисабонската спогодба от 1958 г., към която България се е присъединила още през 1975 г.
Трябва се знае, че тя засяга само наименованията за произход, но не и другите географски
означения. Към Спогодбата са присъединени 26 държави, включително всички големи и
традиционно признати страни в областта на производство на храни и напитки със
специфични характеристики, дължащи се на географския район като Франция, Испания,
Португалия, Италия, Чехия и др. Общият брой регистрирани наименования за произход по
Лисабонската спогодба е 887.
За разлика от търговските марки право да използват определено вече регистрирано
географско означение имат абсолютно всички производители от съответното географско
място, които произвеждат същите стоки със съответните характеристики. Географските
означения са вид колективни марки и всеки, който започне да спазва условията, записани при
регистрирането на означението, може да се присъедини в последствие. Освен това,
използването на марка-географско означение не е ограничено във времето - законът не
поставя изискване географското означение да се поддържа и подновява през определени
периоди (както е при търговската марка за период от 10 години). Затова за него и не се плащат
допълнителни такси през годините. Това е и причината много от МИГ в държавите на ЕС да
насърчават регистрирането или сами да регистрират марки-географски означения – това дава
възможност непрекъснато да се разширява обхвата на включените производители чрез
вписване на нови ползватели, да се разширяват пазарите и да се гарантира нивото а
качеството, като се прави и реклама на самата територия на МИГ.
a. Защитеното наименование за произход (ЗНП)
Според определението на МЗХГ, то идентифицира продукт: а) произхождащ от специфично
място, регион или, в изключителни случаи, държава; б) чието качество или характеристики
се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ
природни и човешки фактори; и в) чиито етапи на производство се извършват в определения
географски район. Единственото регистрирано в ЕС българско наименование в европейския
регистър на ЗНП е „Странджански манов мед“ с един ползвател. Знакът, с който се отбелязват
ЗНП е:

Най-известните марки ЗНП са „Коняк“, „Шери“, „Мадейра“, „Шампанско“, „Кашмир“, чиито
имена съвпадат с местностите, в които се правят и които продукти се произвеждат
единствено там от цял свят. В областта на храните ЗНП напоследък са регистрирани сирената
„Пармиджано Реджано“ и „Рокфор“. Традиционни и исторически негеографски
наименования също могат да бъдат защитени, ако бъдат свързвани с конкретно място 36

например сиренето „Фета“, думата фета не представлява географско наименование в Гърция,
но специфичните качества на сиренето са толкова тясно свързани със страна, че позволяват
тя да бъде идентифицирана с този млечен продукт. Защитата на такива марки, придобили
световна популярност е по-висока, тъй като те са обект на много чести злоупотреби.
Многократно, включително и у нас, са глобявани производители, които поставят на
етикетите си подобни марки като родово понятие – коняк (вместо бренди) „Плиска“,
шампанско (вместо газирано вино) „Искра“, пуловер от кашмир (вместо вълна от лама).
Изключения правят случаите, когато производителите притежават лицензионни договори с
притежателите на марката, но тогава на етикета се поставя уточнението, че сиренето е „тип
Пармезан“ или „подобно на Рокфор“, тъй като за продуктите със ЗНП се счита, че могат да
се произвеждат само в един регион - там, откъдето произхождат.
Типични марки ЗНП са минералните води, тъй като са свързани с един единствен извор и
състава, свойствата и качествата на водата се дължат изключително и само на този извор –
Банкя, Хисаря, Девин. Повечето води са защитени като ЗНП на национално равнище по
предишния закон, а някои имат и международна защита по Лисабонската спогодба. При тях
могат да бъдат вписани повече от един ползвател на марката – примерно има двама
производители на минерална вода от Горна баня. При наименованието за произход
причинно-следствената връзка географска среда/ качество на продукта е ясно определена и
уникална. Второ задължително изискване е всички етапи на производството и преработката
на суровините до крайният продукт да стават единствено и само в определения географски
район, чието име продуктът носи.
Като добра практика в това отношение може да се посочи стратегията INNOVAPANE, по
която 50 местни производители на зърно в селските райони на Тоскана първо започват общо
да използват марката Giambastiani на местната мелница за брашно, а впоследствие
регистрират защитено наименование за произход (ЗНП) „Тоскански хляб“ също като обща
марка. Районът на Сиена е традиционно място за производство на пшеница, местният хляб е
популярен сред потребителите и туристите, но не носи големи приходи. Некачествената
организация на производството на зърно и липсата на сътрудничество с производителите на
хляб пречи на пълното разгръщане възможностите на този сектор. Първоначално няколко
ферми, мелницата и местни хлебари правят кооперация, като се обръщат към университетите
на Пиза и Флоренция за помощ в изследванията на уникалните сортове от района, както и за
изготвяне на стандартите за марката. Реализирани са три последователни интегрирани
проекта: по мярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между
участниците във веригата на доставки, по 4.1 за модернизация на стопанствата и по 4.2 за
модернизация на производството на хляб. Освен стандарти за качество на зърното и стандарт
за мелничарството, са разработени и такива за опазване на околната среда и за условията на
производство и съхранение на зърно във всички ферми, участващи в проекта, рецептите и
методите за печене на местния вид хляб. Като резултат през 2014 г. продукцията на 50-те
ферми вече е 2,5 хиляди тона стандартизирано брашно, които са преработени от мелницата
Giambastiani, като брашното се продава с тази марка, отделно се произвеждат 13 вида хляб,
сертифициран като „Тоскански хляб“ със ЗНП, които се предлагат в цяла Италия.
b. Защитено географско указание (ЗГУ)
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Според определението на МЗХГ, то идентифицира продукт, който е: а) с произход от
специфично място, регион или държава; б) чието качество, репутация или други
характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и в) на който поне
един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.
Основната отлика между ЗНП и ЗГУ е, че докато при ЗНП всички етапи на производство от
добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в определения
географски район, при ЗГУ поне един от етапите на производство (обикновено последният)
следва да се извършва в определения географски район. У нас засега има два продукта с
марка ЗГУ – Горнооряховски суджук с трима ползвателя и Българско розово масло с 11
ползвателя, които тъй като ЗГУ засяга национален продукт са от най-различни краища на
страната. Марките, които са получили защита като ЗГУ могат да поставят допълнително
обозначение на етикетите си:

Като ЗГУ се защитават най-много вина, произвеждани в някакъв район, но от общо
разпространени сортове – например Вино от градините на Валония, Тосканско вино,
Мортадела от Болоня, Чешко пиво, Ементал от Савоя, Мерло от Стамболово, Мерло от Сакар
(последните две със заличена национална регистрация). Като примери за регистрирани
напоследък ЗГУ в съответствие с Регламент 510/2006 са „Тасос“ и „Олимпия“ за зехтин,
произведен в едноименните региони на Гърция. Регистрирани географски указания на
спиртни напитки в съответствие с Регламент 110/2008 са „Скоч уиски“ (уиски, произведено
в Шотландия), както и „Узо“ напитка, типична за Гърция.
В България по предишното законодателство, вкл. и преди 89-та г., има регистрирани около
70 ЗГУ с национална защита, като последно е вписана „Лютеница Първомай“ с двама
ползвателя. По принцип, ЗГУ се защитава по-лесно от ЗНП, тъй като е много трудно да се
докаже, че продуктът е уникален за мястото и не може да се произведе другаде. Например
марката „Мерло от Стамболово“ има национална регистрация като ЗНП, но на европейско
равнище може да получи регистрация евентуално само като ЗГУ. Мерлото е широко
разпространен сорт, който се отглежда на много места и макар разновидността на мерлото,
което расте в района на Стамболово и съответно виното, което се прави от него да е
специфична, няма как да се свържат напълно качествата на виното и географския район като
единствени и уникални. Друг проблем за регистрацията на географски означения от България
е именно размиването на понятията ЗНП и ЗГУ, както и произволните регистрации в
Патентното ведомство „по предимство“, в които няма ясни дефиниции и затова са пречка за
регистрацията на марки-географски означения в ЕС. Като друг отрицателен пример може да
се даде и марката „Карловска луканка“, първоначално регистрирана като ЗГУ от държавния
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месокомбинат и впоследствие използвана от редица частни фирми в региона. Проблемът се
състои в това, че производители, които са извън територията на община Карлово също
започват да поставят този етикет върху продуктите си, което противоречи на европейското,
а и на българското законодателство - храните с географски означения да бъдат произвеждани
само на определена територия. Така „Карловска луканка“ може да бъде регистрирана в ЕС
като храна с традиционно специфичен характер (определена рецепта), но не и като ЗГУ.
Малкият брой регистрации на европейско ниво се дължи и на факта, че липсва или е
унищожена голяма част от документацията отпреди 89-та г., с която се доказва, че
традиционният произход на дадена стока е в България или че именно български е
традиционният метод на нейното производство. Като пример в случая може да бъде посочено
ЗГУ „българско кисело мляко“, защитено от „Елби булгарикум“ за Япония и превърнато в
държавен стандарт (но вече със заличена национална регистрация), което тепърва предстои
да бъде представяно и защитавано като типичен български продукт на ниво ЕС.
Като добър пример, реализиран от МИГ може да се посочи регистрирането на ЗГУ за
говеждо месо Sobrarbe като обща за производителите на месо от района марка, по проект
по мярка 16 в партньорство между Арагонската асоциация на животновъдите от
пиренейските породи (ASAPI), Фондацията за опазване на брадатия лешояд (FCQ),
Университета в Сарагоса и бизнес асоциацията Sobrarbe и по инициатива на МИГ AinsaSobrarbe. Проектът обединява насърчаването на консумацията на месо, произведено в
Пиренейския регион (порода „нула километра“, т.е. само от района) и едновременно опазване
на околната среда, като част от дейностите му включват и храненето на застрашените видове
лешояди с останките от кланиците на месопроизводителите. Предвиждат се и
промоционални и рекламни кампании, създават се и нови техники за преработка и рецепти
за готвене, сключване на договори с големи доставчици, обучение на участниците и
регистриране на марката. Като резултат през 2017 е сключен договор за доставка на месо в
училищата в Айнса, организиран е конкурс за рецепти с телешко месо, както и редица
събития с местни готвачи, дегустации, марката Sobrarbe е сертифицирана, повишена е
консумацията на месо и съответно са подобрени финансовите резултати на местните ферми.
c. Храни с традиционно специфичен характер
Според определението на МЗХГ, това е продукт или храна, който: а) е резултат от начин на
производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този
продукт или тази храна, или б) е произведен от суровини или съставки, които традиционно
се използват за него. При храните с традиционно специфичен характер няма връзка с
географската област. „Традиционен“ означава доказана употреба на вътрешния пазар за
период, който позволява предаване от поколение на поколение. Този период е най-малко 30
години. „Специфичен характер“ означава характерните специфики на производството
(рецепта, съдържание на продукти и подправки), които отличават ясно този продукт от други
подобни продукти от същата категория. Пред ЕС са защитени 5 ХТСХ – „Филе Елена“ с 16
ползвателя от най-различни краища на страната, „Пастърма говежда“ с 6 ползвателя от
различни градове, „Кайсерован врат Тракия” с 5 ползвателя, също от различни градове, „Роле
Трапезица“ с трима ползвателя – всички от Пловдив, „Луканка Панагюрска“ с 8 ползвателя
от различни градове. Както се вижда, макар че някои от марките съдържат имена на
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конкретни географски места – регион, забележителност и град, ползвателите, които могат да
се присъединят не са териториално ограничени и в този смисъл регистрацията на ХТСХ от
МИГ, освен ако не е по вътрешно териториално сътрудничество по мярка 19.3, съвместно с
организации на производители, е значително по-сложно. Регистриралите марка храни като
„Храни с традиционно-специфичен характер“ трябва да поставят допълнително
общоевропейско обозначение на етикетите си:

На ниво ЕС пример за такива храни са „Пица Неаполитана“ и „Кантучини“ от Италия,
„Панелети“ от Испания. Храните с традиционно специфичен характер се регистрират найлесно в ЕС, тъй като е достатъчно да бъдат посочени определени съставки, рецептура и
време, в което продуктът е бил произвеждан по този начин. Имената им може и да не
съдържат името на географско място. У нас заявления за регистрация като ХТСХ са подадени
за Странджански чай, Куртовски розов домат, Еленски бут.
a. Планински продукт
Според МЗХГ, това са продукти, предназначени за консумация от човека, включени в
списъка в Приложение I към ДФЕС, за които: а) едновременно и суровините, и фуражите за
селскостопанските животни произлизат главно от планински райони; б) при преработените
продукти, преработката също се извършва в планински райони. Районите са посочени в
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
Планинският продукт може да бъде от животински произход (месо, мляко, яйца), растителен
произход (сладка, конфитюри, плодове и зеленчуци, лютеница) или продукт на пчеларството.
Означението се поставя като допълнителен етикет към основната марка. За разлика от
другите географски означения, тук заявление се подава от индивидуални земеделски
производители, регистрирани по Наредба № 3 и в Областните дирекции по безопасност на
храните по местонахождение на стопанствата. Това е тип сертификатна марка, която е обща
за целия ЕС и не може да бъде обща за дадена територия като отличителна характеристика.
Знакът, с който се отбелязват продуктите е:
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Трябва да се отбележи, че регистрацията на всички географски означения е безплатна (за
разлика от марките) и не се дължат никакви такси. Съгласно националната процедура се
извършват проверки по документи и на място, оповестяване на заявките и заявленията,
спeцификации и предоставяне на възможност за възражения, приемане на възражения. За
обсъждане и предлагане за одобрение на кандидатстващите наименования е създадена
Постоянна междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с
традиционно специфичен характер под ръководството на Заместник-министър на МЗХГ.
След приключване на националната процедура, МЗХГ предоставя на заявителите Заповед на
министъра и одобрение за внасянето на досието за разглеждане от Европейската комисия или
мотивиран отказ. След заповедта започват да текат сроковете за проверка на Европейската
комисия. Обикновено вписването в регистъра трае до 1 година, а ако има нередности за
отстраняване, може да се удължи до 1,5 години. При отказ, може да се подаде жалба до
Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.
Трябва да се знае и, че регистрираните географски означения подлежат на контрол - в
процеса на регистрация, както и последващ дали изпълняват спецификациите си. В Наредба
№ 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол
върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен
характер се определя органът, който упражнява официалния контрол върху употребата на
ЗГУ/ЗНП/ХТСХ и това е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Официалният контрол се упражнява при производство, етикетиране и пускане на пазара на
земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно
специфичен характер. При този контрол се извършва задължителна годишна проверка, а при
установени несъответствия се извършват и допълнителни проверки. Освен това, при
необходимост, компетентният орган осъществява надзорни проверки на място.
Контролът за съответствие със спецификацията се осъществява от частни контролиращи
лица, акредитирани по стандарт ЕNISO/IEC17065 от орган по акредитация. Осъществява се
възоснова на договор между одобреното контролиращо лице и производителите. Към
момента одобрените контролиращи лица за сертифициране на производителите на продукти
със ЗГУ и ХТСХ са: “Кю Чертификациони” ООД и “Биоагричерт Италия България” ЕООД.
5. Предпоставки за регистриране на обща марка на територията на МИГ
„Сандански“
Както вече многократно беше казано, регистрирането на обща за дадена територия марка за
продукти или услуги е сред добрите практики на МИГ и за да се пристъпи към подобни
действия, обикновено има две основни причини: потенциал съответната територия да се
превърне в предпочитана дестинация за туристите, вкл. и чрез характерните си земеделски
продукти; идентифицирани проблеми и дисбаланси в икономическото развитие, за чието
решаване биха помогнали целенасочени колективни действия, вкл. и създаването и
налагането на марка. До голяма степен град Сандански, както и Мелник и околностите (вкл.
село Рожен и Роженският манастир) са вече емблематични туристически места, а
мелнишкото вино, макар и неофициално, служи като означение за произход в повечето изби
и винарни в региона. На територията на МИГ „Сандански“ обаче има и редица нерешени
проблеми, типични за селските райони – неравномерно икономическо развитие и огромни
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разлики не само между градския център и селата, но и между отделни райони в рамките на
общината, превес на туризма и услугите над останалите икономически сектори, сравнително
слабо представяне и неконкурентоспособност на селското стопанство, което обаче остава
основен поминък за хората в селата, преобладаващ профил на малки стопанства и малки
предприятия, демографска криза, обезлюдяване, безработица, ниски доходи и т.н.
5.1.Марката като средство за изпълнение целите на Стратегията за ВОМР
Тъй като Стратегията на МИГ е изготвена именно на базата на нуждите и потенциала на
територията, първата предпоставка за създаването и налагането на обща марка са целите,
заложени в самата Стратегия. Като основен потенциал на територията са посочени:
запазената природа и множеството природни забележителности, НП Пирин като част от
природното и културно наследство на ЮНЕСКО; наличието на защитени зони и защитени
територии; богатото културно-историческо наследство – всичко това като условия за
развитие на туризма. Като потенциал за развитие на земеделието са включени
благоприятните климатични и почвени дадености за отглеждане на разнообразна
селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци, грозде, маслини, киви и др.); добри условия
и за добив на билки, горски плодове, гъби, орехи; традиции в отглеждането на уникални
сортове грозде (мелнишка лоза, сандански мискет) и овощни култури; планинските райони
на общината като даденост за отглеждане на пашуващи животни (едър и дребен добитък) и
производство на натурални месни и млечни продукти. Сред слабите страни и проблемите са:
диспропорции в развитието на местно ниво в община Сандански и слаби възможности за
бизнес в малките населени места; използване на остаряла техника в земеделските стопанства,
поради което голяма част от земеделския фонд остава необработена; липса на пазари за
селскостопанската продукция и ниски изкупни цени; недостиг на кооперации и организации
на селскостопански производители; липса на обща стратегия на местните заинтересовани
страни за нуждите на туризма и земеделието.
На тази база в Стратегията е формулирана основната цел за: Устойчив растеж и европейско
развитие на територията на базата на подкрепа за конкурентоспособността на селското
стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на дейностите в туристическия
сектор, подкрепа за услугите и преработващата промишленост и опазване на околната
среда. Тя трябва да се постигне чрез:
 Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския
сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство
и производство на мед) и обвързването им с туристическия сектор;
 Подобряване качеството на живот и развитие на алтернативни форми на туризъм;
 Повишаване на икономическата активност и опазване на околната среда.
Както се вижда, според така формулираните цели, регистрирането на обща марка ще
съдейства за тяхното постигане, особено в частта за свързване на производството и
преработката на земеделски продукти с туризма. Като най-перспективни икономически
сектори са посочени преработващата промишленост със суровини от земеделието и
животновъдството, вкл. и характерните за територията лозарство и винопроизводство,
търговията и услугите, традиционният балнеоложки и спа туризъм, развитие на културния
туризъм заради богатото културно наследство, алтернативния – селски, планински и
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събитийния туризъм. Мерките са насочени предимно към преодоляване на различията
център-периферия, като предимство се дава на кандидати от малките населени места,
акцентира се върху типични за територията икономически и обществени дейности, които,
стъпвайки върху традициите и местната идентичност, могат да допринесат за устойчиво
местно развитие. Също така сред възможностите за развитие в суот анализа на Стратегията
е записано и „стимулиране създаването на продукти с регионален характер биопродукти, кулинарни продукти, с уникален местен характер“.
5.2.Териториални и икономически различия на вътрешно общинско ниво
Неравномерното развитие на територията и икономическите дисбаланси между отделните
части на общината са втора предпоставка за целенасочени усилия за подпомагане на
изоставащите подрайони, едно от които може да бъде именно общата марка, примерно за
земеделски продукти и селски туризъм. Както и според Стратегията на МИГ, така и според
Общинския план за развитие на община Сандански, се наблюдава „дисбалансирано,
неустойчиво и все по-изоставащо развитие на селската част от общината, големи
вътрешно-общински различия между общински център, вторични центрове, планинска и
гранична периферия, отсъствие на условия за заетост и растеж на доходите в голяма част
от населените места разположени в критичните точки, рискове от пълно обезлюдяване на
части от територията на общината“. Това състояние се дължи на обективни и субективни
фактори.
Територията на МИГ Сандански, която изцяло съвпада с територията на община Сандански
и се намира в област Благоевград, Югозападен район на планиране, е много голяма – тя
обхваща 998,4 км², като включва 54 селища – 2 града (Сандански и Мелник) и 52 села. Това
е най-голямата община в Благоевградска област, на трето място в Югозападния район след
общините Столична и Самоков и девета по големина в България. Релефът също се отличава
с изключително разнообразие - равнинен по долината на река Струма, високопланински,
среднопланински и предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска.
Естествено, това предполага различен климат, различна транспортна достъпност, както и
различни условия за земеделие и туризъм – покрай реката и високо в планините. Въпреки
изобилието на термални извори, спа туризмът по исторически причини е развит само в
общинския център – град Сандански. Минералните води в Хотово и Левуново не се използват
ефективно, концесията в село Катунци е прекратена през 2015 г. Част от диспропорциите в
общината се дължат и на държавната политика преди 89-та г. – развитие на промишлеността
и туризма в градския център, западане на земеделието след ефективното връщане на земята
и закриването на ТКЗС, обезлюдяване на планинските села. Поради тези големи природни и
икономически различия, територията на общината е разделена на три подрайона:
 Подрайон Сандански - най-голям и най-развит, което е обусловено от общинския
център (промишленост, туризъм и услуги) и от добре развитото земеделие в селата
около града. В него се включват селата Поленица, Склаве, Дамяница, Ново Делчево,
Лешница, Плоски, Левуново, Джигурово, Струма, Лебница, Вълково, Хърсово,
Лиляново, Ласкарево, Спатово, Хотово, Виногради, Зорница, Лозеница, Стожа, Горна
Сушица, Любовка, Дебрене, Ладарево, Кръстилци, Малки Цалим, Голем Цалим,
Бождово, Вихрен, Белевехчево, т.е. 30 села
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 Подрайон Мелник, който е определен като развиващ се туристически и изоставащ в
почти всички останали аспекти; трябва да се каже обаче, че това е и основният район,
в който се отглеждат лозя и се развива селски и културен туризъм; включени са селата
Кърланово, Сугарево, Любовище, Рожен, Кашина, Долени, т.е. 6 села
 Подрайон Катунци – определен като изоставащ, но със запазени обществени функции
(остатък от миналото, защото е бил общински център), развито земеделие и неразвит
туризъм, за който има потенциал; включва Катунци, Петрово, Пирин, Калиманци,
Яново, Враня, Горно Спанчево, Ново Ходжово, Голешево, Черешница, Пиперица,
Златолист, Ковачево, Бельово, Лехово, Храсна, т.е. 16 села
Вътре в самите подрайони също има огромни разлики между населените места – например
село Белевехчево е с най-малкото землище – 180 дка и има 1 жител, за сравнение село
Дамяница е три пъти по-голямо като площ, с 1320 жители, работещ частен винпром, развито
животновъдство, наличие на жп гара и складово производствени зони (и двете са в подрайон
Сандански). Подрайон Мелник си е развита туристическа дестинация, като освен културния
и винения туризъм, развива и селски в с. Рожен, поклоннически (между Мелник и Роженския
манастир и екопътеката от Златолист – манастира „Свети Георги”, в който е живяла Стойна
Преподобна до Роженския манастир), има и два местни културни маршрута. Социалните
услуги, земеделието извън винарството, допълнителните атракции и достъпността не са на
ниво, подрайонът има проблем с обезлюдяването (всички села са с под 100 жители, Мелник
е с 200 жители), с доходите на населението и с поддържането на културния фонд. Самото
село Катунци пък е административен център на зоната и е най-голямо по брой жители в
общината, много от селата включени в този подрайон обаче са със затруднена достъпност и
много малко жители – 7 села са с под 50 души население, в други пък има условия за селски
туризъм. Подрайоните на Катунци и Мелник заемат почти половината от територията
на общината, но на нея живеят само около 10% от населението й. До 13 населени места няма
обществен транспорт, пет селища са неводоснабдени, канализация има само в 8 села. От
категорията малки села са: Вълково, Джигурово, Лебница, Левуново, Лешница, Петрово,
Плоски, Струма; средни села са: Дамяница, Катунци, Ново Делчево, Поленица, Склаве.
Всички останали населени места са в категорията много малки села с население под 50
човека.
Балансът на поземлените ресурси също обуславя не само вътрешно териториалните
различия, но и до известна степен предопределя и основните икономически сектори. Общата
площ на община Сандански е 998 416 дка, но повече от половината са гори, което я нарежда
на шесто място по този показател в национален мащаб след общините Самоков, Велинград,
Малко Търново, Батак и Сливен.
Община
Сандански
Данни
НСИ
Данни
ОПР

Водни
Населени
За добив
течения
места и др.
на
Транспорт и
и водни урбанизирани
полезни
инфраструктура
площи
територии
изкопаеми

Общо
дка

земеделска

горска

996142

388 991

570 598

12 319

20 320

0

3914

998416

347 477

543 450

9 631

19 893

72 660

4 305

44

*Разминаване в данните има поради различната методика – данните на НСИ са от
годишника за общините в България 2018 г.(с данни от 2011 обаче), а тези на Общинския
план – от кадастъра 2016 г. Разликите идват основно от териториите за добив на полезни
изкопаеми – находищата на мрамор в Плоски и Пирин, на гранит в с. Лиляново и добивът
на чакъл и пясък по поречието на Струма, които не са отчетени от НСИ. Но
съотношението в проценти между различните територии е горе-долу същото.
Горските територии представляват 54% процента от общинската площ, като този процент е
близък до средния за областта от 56% , но е доста над средния за страната от 33,5%. По
площ на земеделските територии община Сандански е 55-та в страната, като относителният
им дял от около 35% е значително по-нисък от средния за страната - 58,7% и за Югозападния
район - 48,3%. Общата площ на защитените зони и територии е малко над 14% от цялата
площ на общината, доста над средния процент за страната, който е 4,9 %. По принцип в
цялата област Благоевград поземленият ресурс е ограничен – обработваемата земя заема едва
13,2% от общата площ, което е само 2% от обработваемата земя на страната. Както става
ясно, земеделските земи са със сравнително нисък дял в общината, което и поставя
земеделието на по-задно място в общинската икономика и възможно за развитие само там,
където са налични площи за него, съчетано с по-големите села, в които все пак има кой да
обработва земята. Диференциацията по този показател също е неравномерна в отделните
землища на населените места и варира в широки граници - землището на град Сандански
обхваща 11 700 дка, на село Катунци – 463 дка, на град Мелник – 168 дка, на село
Белевехчево, както стана дума – едва 108 дка. Като се има предвид обаче, че селското
стопанство остава основно препитание за много от хората в селата, както и изключително
благоприятните условия за отглеждането на редица култури, земеделието е идентифицирано
от МИГ като един от секторите, които трябва да бъдат развивани и подпомагани по
европейските фондове.
Най-голям дял в структурата на обработваемата земя заемат нивите – около 11%, като от тях
площите със зърнени култури са 39 %, а с маслодайни култури са 13 %, зеленчуци и цветя –
13 %, технически култури – 6 %. Трайните насаждения са около 520 ха, а овощните – 3025
ха, като при тях с най – голям дял са ябълките и прасковите, следвани от череши, сливи,
круши, кайсии. Правят впечатление увеличаващите се площи на лозята – 28 хил. ха във
връзка с разрастващото се винопроизводство в района, както и големият дял на мерите,
пасищата и планинските пасища, които пък са предпоставка за добро развитие на
животновъдството. На територията бурно се развива и оранжерийното производство на
ранни зеленчуци.
Земеделски територии
Ниви
Трайни насаждения
Ливади
Мери и пасища
Пасище с храсти
Планински пасища
Овощни градини
Лозя

площ ха
112 385,469
519, 682
3 374,708
95 706,743
28 223,259
46 644,608
3024,652
27 709,762

дял %
11,254
0,052
0,338
9,584
2,826
4,671
0,303
2,775
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Оранжерии
Източник ОСЗ, гр.Сандански

594,305

0,060

5.3.Видове селскостопанска продукция
Начинът по който се развива селското стопанство на територията на МИГ е следваща
предпоставка за работа в посока подкрепа на местната земеделска продукция, вкл. и чрез
създаването на обща марка, под която тя да намери нови пазари и по-добра реализация.
Въпреки ниската изходна позиция (раздробяване на земята при връщането й в реални
граници, екстензивен начин на обработка, остаряло оборудване, полу-пазарни стопанства), в
последните 10-15 години се наблюдава нарастване и възстановяване на сектора. Това се
констатира не само от икономическите показатели и уедряването на стопанствата, но и от
оборудването им с нова и модерна техника, оптимизиране начините на производство,
засиления интерес към покупко-продажбата на земеделски земи, възникването на нови
предприятия. Нараства делът на лозарството и овощарството, на производството на ранни
зеленчуци, както и оранжерийното производство, отчита се подем и в развитието на
пасищното животновъдство. Трябва да се каже обаче, че финансовото състояние на
преобладаващата част от земеделските стопанства е лошо, липсват средства за закупуване на
съвременна техника и за провеждане на агротехнически мероприятия с по-продължителен
ефект, което сериозно намалява ефективността на тяхната дейност. Далеч по-стабилни са
фирмите в преработващата промишленост (винпроми, месо-преработващи цехове, мандри,
фуражни цехове и др.). Пред тях голяма част от тях обаче, стои предизвикателството да
отговорят на европейските производствени стандарти.
По отношение на растениевъдството, зърнените култури, най-вече пшеница и царевица,
нямат стоков характер и се отглеждат повече за суровина или фураж. Техническите култури
са представени преди всичко от тютюна, чието производство спада в последните години
поради ограничения в субсидирането, маслодайните – от слънчоглед и рапица. Лозарството
в региона е традиционен структуроопределящ отрасъл за земеделието. Основните масиви
насаждения са от сортовете „Мерло” и „Каберне”, както и емблематичната „Широка
мелнишка лоза”, също малко и от характерното местно грозде „Сандански мискет“. Пресните
зеленчуци заемат съществен дял от обработваемата земя, като площите със зеленчуци
отглеждани под високи оранжерии са с относително малък дял от всички оранжерии.
Основни култури са дребните зеленчуци – репички, лук, домати краставици, тиквички,
салати, спанак. Зеленчуците се отглеждат главно по поречието на р. Струма, където
почвените характеристики и възможностите за напояване са добри. Овощните насаждения са
представени предимно от ябълкови и праскови насаждения и в по-малка степен от череши,
сливи, круши и кайсии. Производството на плодови и овощни култури бележи известен спад,
поради упадъка на консервната промишленост, което пречи за реализацията на продукцията.
Растениевъдството в региона постепенно се насочва към по-доходоносни култури като
смокини, аспержи, бадеми, киви, както и към биологично земеделие. Съществуват и малки
площи с ягоди и малини, но повечето от тях не са с комерсиална цел, а за домашно
производство. Все още масово не се отглеждат алтернативни насаждения, които намират
приложение във фармацевтичната, козметична и химическата промишленост, както и на
пазара за билкови продукти. В тази връзка, препоръката при разработването на обща марка е
да бъде обхваната първичната земеделска продукция – главно на зеленчуци и оранжерийни
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зеленчуци, тъй като те се отглеждат предимно в малки стопанства, с малка трайност са и е
необходимо да им бъдат намерени по-стабилни пазари от големите тържища и борси.
Животновъдството също лека-полека се възстановява на територията в последните пет
години, увеличава се и броят на отглежданите животни. Една от най важните причини за това
е субсидирането на глава добитък, както и подпомагането за декар земя, целенасочените
политики в сектора на млякото. Друга причина е преминаването на животновъдството в
региона почти изцяло в частния сектор, където има условия за ефективна концентрация за
въвеждане на съвременни технологии при отглеждането на голям брой животни. Към
настоящия момент е най-силно развито пасищното животновъдство. По данни на ОДЗ,
Благоевград, селскостопански животни, птици и пчели се отглеждат основно в стопанства на
физически лица, с много малки на общия фон изключения. На територията на МИГ
„Сандански“ от животинската продукция се добива главно козе, овче и краве мляко, месо,
вълна и мед, като тази продукция е изцяло за нуждите на местния пазар, с изключение на
кравето мляко. Данните за животновъдните обекти в общината са взети от доклада на ОДЗ,
Благоевград за 2019 г., както и от регистрите на БАБХ от периода 29.02.2020 г. до 20.06.2020
г.
Видове животни

Брой
стопанства

Регистрирани в
БАБХ

Брой животни

Регистрирани
в БАБХ

Говеда
Овце
Кози
Свине
Коне
Работни коне
Магарета
Кокошки носачки Галус
Бройлери
Пчели

191
164
152
6 (тип А)
23
5
5
1
1
21 пчелини

203
250
202
2 (тип А)

11789
13058
4542
415
435
19
5
350
700
1367 пч. сем.

10 871
13580
4578
276 + 20

1
33

300
3558 пч. сем.

Трябва да се отбележи, че животновъдните стопанства са преобладаващо малки, а животните
в обектите са от едно до 20-30. По-големи обекти с говеда има в Кръстилци – 2 стада по 112
и 142 глави добитък, Ласкарево – 242 глави, Лебница – 137, Левуново – 150 и 170, Лиляново
– 189, Ново Делчево – 227, три обекта в село Пирин съответно със 197, 178 и 158 глави, 2
обекта в землището на град Сандански със 198 и 184 глави добитък. Подобно е положението
и с козите – по-големи стада кози има в Голешево – 145, Кърланово – 105, Ласкарево – 224,
Ново Делчево – 103, Плоски – 184, Рожен – 113, Хърсово – 249 и 197, всички останали стада
са под 50 животни. Овцевъдството е най-разпространено на територията на общината, като
повечето стада са над 20 и над 50 глави, а като центрове на този подотрасъл се явяват селата
Дамяница съответно с два обекта със 168 и 137 овци, Джигурово – 5 обекта с по 159, 212,
177, 290 и 582 овци, Златолист – 301, Калиманци – 156 и 123, Кръстилци – 253, Ладарево –
105, 281 и 224 овци, Ласкарево – 224, Левуново - 152 и 126, Лешница – 311, Любовище 161 и
139, Ново Делчево – 137 и 103, Пирин – 418, Плоски – 240 и 117, Склаве – 282, Спатово –
271, Хърсово – 6 големи обекта съответно с 334, 279, 261, 197, 240 и 176 овци. Вероятно във
връзка с чумата по свинете, от 6-те промишлени свинеферми на територията, през 2020 г.
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БАБХ регистрира само 2 - "Пасищно прасе" ЕООД в село Левуново и "ТЕРОАР
ПАНТАЛЕЙ" ООД в Ново Делчево. Почти всички пчелини на територията са над 100 пчелни
семейства, а като центрове на пчеларството се очертават селата Дебрене, Ново Делчево,
Вълково и Джигурово. Важно е да се каже, че ако създаването на обща марка се ориентира
към животновъдната продукция, тя е възможна само за преработени продукти от мляко –
сирене, кашкавал, кисело мляко, масло, а месото също се подчинява на строги хигиенни
правила, ако се предлага в суров вид на крайните потребители, като производителите
обичайно трябва да са регистрирани по Наредба 26.
5.4.В помощ на малките стопанства
Следваща предпоставка за обща марка, насочена към земеделска продукция и евентуално
свързване с туризма е помощ, насочена към малките стопанства, които все още са
преобладаваща форма на територията на МИГ. При реалното преброяване на използваните
земеделски площи (ИЗП) и броя на стопанствата от отдел Агростатистика в МЗХГ през 2011
г. в община Сандански са отчетени 4 932 стопанства, като 4 179 са с ИЗП под 10 дка.
Стопанствата с над 500 дка са едва 30. Средната ИЗП за този период е 3.66 дка. През 2016 г.
МЗХГ прави преброяване на база извадка статистически райони като установява две общи
тенденции за страната – намаляване броя на стопанствата (от 370 222 общо за страната на
201 014) и увеличаване на ИЗП и стопанствата с голямо ИЗП – т.е. наблюдава се уедряване
на производствените площи. Известно забавяне на тези процеси се регистрира единствено в
Югозападния район, в който попада и територията на МИГ. Тенденцията към намаляване на
стопанствата е налице – от 65 510 през 2011 г., през 2016 г. те вече са 42 134, т.е. намалението
е с около 35% за Югозападния район. ИЗП се увеличава от 235 240.32 ха на 302 084.44 ха. За
съжаление, конкретни данни за общината няма, тъй като това не е реално преброяване. Ако
се екстраполират данните за статистическия район, стопанствата в общината би трябвало да
са под 3 хил. За разлика от северните райони обаче, където средната ИЗП на стопанство скача
от 15.41 ха на 43.86 ха за Северозападния и от 17.72 ха на 39.66 ха за Североизточния,
територията, в която попада МИГ увеличава средната ИЗП на стопанствата едва до 7.39 ха и
е най-ниска за страната (средната ИЗП за страната е 20.58 ха, като е по-висока и от средната
за ЕС от 16 ха). На базата на тези данни могат да се направят изводите, че в общината дори
големите стопанства не са толкова „големи“, колкото в други райони, а най-много стопанства
остават с площ под 10 дка. По данни на ОДЗ Благоевград, едноименната област е с най-много
малки стопанства за страната. Най-голям е броят на земеделските стопанства с ИЗП в
община Петрич, като те обработват 12% от ИЗП на областта. В община Сандански
стопанствата са по-малко, но пък обработват най-голям дял от ИЗП – 14%. Стопанствата,
които обработват над 500 дка обхващат 47% от общата ИЗП на областта. Земеделските
стопанства, които обработват до 10 дка са 84% от стопанствата с ИЗП в областта, т.е.
преобладаващ дял от всички стопанства. Стопанствата, които са на физически лица
обработват 62% от ИЗП на областта. Търговските дружества ползват 9% от общата ИЗП.
Земеделските кооперации в областта са с 0,4% от ИЗП. 1,8 % се стопанисва от еднолични
търговци. Останалата част от ИЗП се обработва от граждански сдружения и други структури.
Собствената земя на стопанствата е 69% от използваната земя, а 31% е под аренда. От всичко
това може да се направи извода, че ако МИГ инициира създаването и регистрацията на обща
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марка, то тя трябва да обхваща продукцията на малките производители и едновременно с
това да стимулира кооперирането между тях.
Регистрирането на местни марки от МИГ винаги е насочено към малките производители,
заради техните икономически проблеми. Отварянето на европейските пазари предоставя
нови големи възможности за реализацията на селскостопанска продукция, но от друга страна
увеличава вътрешно браншовата конкуренцията между един и същи тип храни и голямо
разнообразие на стоки от един и същи вид. Пазарът на ЕС е един от най-големите пазари на
хранителни стоки, но различни фактори създават пречки за малките производители –
непрекъснат натиск на цените надолу заради свръх-предлагане, включително и от внос,
различните субсидии в земеделието, които поставят българските стопанства в неравностойно
положение дори в сравнение със съседни държави като Гърция, по-високите изисквания за
качество, строгите правила и регламенти, по-високите стандарти за безопасност на храните,
навлизането на големите търговски вериги. Не трябва обаче да се пренебрегва и обратната
тенденция – увеличават се потребителите, които предпочитат натуралните или биологично
произведени храни, храни с по-високо качество, по-информирани са, загрижени са за
собственото си здраве или, не на последно място – по-разглезени и претенциозни са заради
повишеното предлагане. Така или иначе, потреблението на храни остава много голяма част
от общото потребление на стоки, а все по-голямото сегментиране на пазарите е шанс именно
за по-малките производители, които не могат да предложат големи количества, но могат да
заложат на по-високото качество, да адаптират продуктите си към определена група
потребители, да задоволят желанието им за повече информация как, по каква технология и
къде са произведени храните, които употребяват. Решенията на част от проблемите, които
имат малките производители се крият в кооперирането между тях, а намирането на група
потребители точно за техните продукти често пъти включва и регистрирането на обща, в
повечето случаи териториална (типична за територията им) марка.
5.5.Липса на хоризонтална интеграция между производителите
Както става ясно, липсата на сдружаване между малките производители също е
предпоставка за общата марка, тъй като тя обикновено е свързана със съвместни действия
на хоризонтално или вертикално (производители/преработватели) ниво. Кооперирането
между земеделците на територията на МИГ почти отсъства. Съществуват само две
земеделски кооперации и три, които са включили в дейността си преработка и земеделски
дейности. ПСК „Спартак“ е разположена в село Склаве и се занимава едновременно с
производство на селскостопанска продукция и добив на камък, пясък и чакъл. Сред
културите, които отглежда и реализира са пшеница, ечемик и рапица. Кооперацията
извършва селскостопански услуги в района - жътва, оране, сеитба, които се осъществяват от
селскостопански работници с богат опит и с помощта на модерна селскостопанска техника.
ЧПК „Дамян Лямов К“ се намира в село Струма, като предметът й на дейност е
производство, преработка и търговия на земеделска продукция от растителен и животински
произход. Кооперацията също извършва различни услуги – механизирани, транспортни и
строителни и на други производители. Районната потребителна кооперация (РПК) "Пирин"
в гр. Сандански е правоприемник на структурите на ЦКС в общината отпреди 1989 година "Наркооп" в гр.Сандански и същите в гр.Мелник, с.Склаве, с.Левуново и с.Плоски, като
обслужва 32 селища в района. Предметът на дейност на кооперацията е търговия на едро и
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дребно, свързани с производство на хляб и хлебни изделия, производство на тестени изделия,
изкупуване, заготовка, преработка и реализация на селско-стопанска продукция, билки,
диворастящи плодове и гъби. В миналото РПК „Пирин“ е произвеждала хляб за всички
селища на общината, в момента хлебопекарни има в девет селища: гр. Сандански, Мелник,
Склаве, Левуново, Лебница, Струма, Плоски, Джигурово и Поленица. В национален мащаб,
в рамките на ЦКС, кооперацията се е специализирала в производството на „Хляб с лимец” и
„Хляб „Родопски” с планинска чубрица“. ТПК "Братски труд" – Сандански има
многогодишна история в метало-преработващата и леярската промишленост. Тъй като в
момента дейността й се заключава предимно в отдаването на помещения под наем от
останалото в собствената й база, съвсем отскоро развъжда и охлюви. В града има още една
кооперация - ПКИ „Георги Казепов“, която произвежда опаковки, пликове и торбички и
няма нищо общо със земеделието. Нито една от тези кооперации не може да послужи като
обединение на производителите за обща марка, освен „Пирин“, която вече е в структурите
на по-голяма браншова организация и разполага със собствени марки. На територията на
МИГ „Сандански“ няма и признати организации и групи на производители.
Взаимодействието между представителите на един земеделски сектор, както и между
секторите на селското стопанство и промишлеността, както и с тези на туризма е
задължително условие и първа стъпка към обединяване на усилията в посока разширяване на
пазарите посредством обща териториална марка.

5.6.Дисбаланси на икономическите сектори. Липса на вертикална интеграция.
Следваща предпоставка, която доказва необходимостта от обща за територията марка е
небалансираното развитие и на отделните сектори на икономиката в община Сандански.
В отрасловата структура водещо място заемат преработващата промишленост, туризмът хотелиерство и ресторантьорство, търговията, транспортът и строителството.
Преработвателната промишленост формира над 50% от приходите и произведената
продукция и дава работа на около 33% от заетите. Отраслите са хранително-вкусова,
шивашка, медицинска и дървопреработвателната промишленост. В последните години делът
на промишлеността обаче се свива, за сметка развитието на търговията и услугите.
В хранително-вкусовата сфера развити предприятия има в областта на винарството (винпром
„Дамяница“ е най-големият в Югозападна България), хлебопроизводството и тестените
изделия, мляко и млечни продукти, преработени месни продукти, безалкохолни напитки.
Извън производството на вино, няма доказателства за вертикална интеграция между
първичния земеделски и преработвателния сектор – т.е. местните предприятия в много
случаи не разчитат на доставчици предимно и само от района, нямат подписани постоянни
договори, земеделските производства често са извън нуждите на преработката и работят само
за пазарите за крайни потребители. Липсват достатъчно складови и опаковъчни линии за
малките производители. В областта на зеленчукопроизводството например, което се
очертава да е бързоразвиващ се подсектор на земеделието, има само едно преработвателно
предприятие и две опаковъчни, предприятията за млечни продукти са три и то със собствена
база за производство на суровини – т.е. не изкупуват продуктите на животновъдството, в
района има само един млекосъбирателен пункт. Месопреработвателните предприятия също
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са няколко, повечето със собствени производствени бази. Много от преработващите
предприятия са свързани с осигуряване на допълнителна продукция към винпромите, найвече към „Дамяница“.
По принцип, стимулирането на скъсяване веригата на доставки и вертикалната интеграция
между производители и преработватели е сред трайните политики на ОСП, както и на
подхода ВОМР. В селските райони на цяла Европа има тенденция на спад в производството
на продукти, за които има по-големи възможности за създаване на добавена стойност чрез
съхранение, преработка и маркетинг на място. Това се предопределя не само от политиката
на субсидии, която подкрепя специализираните производства с големи обеми, но и от
преобладаващата структура на износа – по-висок относителен дял на търсенето на
непреработените продукти (предимно суровини за индустрията). Поради необходимостта от
добавяне на стойност към първичната земеделска продукция, в „Доклада за бъдещето на
малките стопанства“, Европейска комисия, 2013, се призовава за „развитие в малките
земеделски стопанства на устойчиви, отговорни форми на преработка на продуктите;
приканва Комисията и държавите членки да преразгледат съществуващите разпоредби
относно безопасността на храните с оглед намаляване на тежестите и премахване на
пречките, които те могат да предизвикат пред развитието на преработката и
продажбата на храни от малките земеделски стопанства“. Трябва да се отбележи, че
вертикалната интеграция производство/преработка до известна степен противоречи на
концепцията за специализация и концентрация на производството с цел поевтиняване на
храните, но е приложима към по-малките производства и двете тенденции са съвместими
чрез прилагане на различни политики. Затова и в Декларацията от Корк, 2016 е записано, че
„политиките на Съюза следва да акцентират върху интегрираните подходи за развитие и
укрепване на веригите за създаване на стойност в селските райони и местните
производствени мрежи“ и „.трябва да насърчават нови подходи за хоризонтална и
вертикална интеграция, които да осигуряват справедливи и прозрачни договорни
отношения във веригата на доставки“.
Всъщност интеграцията производство/преработка задоволява различни потребности при
големите и при малките ферми. По-големите предприятия (предимно от преработвателния
сектор) търсят възможност да разширяват производството на собствени суровини например, модерна ферма за млечни продукти най-често се ангажира и в интегрирано
производство на мляко и производство на фуражи, а винарните в един момент започват да
отглеждат и собствени лозя, вместо да изкупуват грозде от други производители. Целта е
най-вече намаляване на цената на суровините и оптимизиране на производствените разходи.
Обратно – за малко и средно земеделско стопанство, което гледа крави, и което вместо да
продава млякото си на голям преработвател, започва собствено производство на сирене и
кашкавал, това е добавяне на стойност и начин за увеличаване цената на крайния продукт,
продаван от земеделеца и на практика е вид диверсификация на дейността. Важно е също
така, че затворените цикли на производство при малките стопанства, при които
производство, обработка и пакетиране обикновено се извършват в един и същи район,
запазват добавената стойност именно в този район, за разлика от големите предприятия,
които могат да транспортират суровини от хиляди километри. Освен това, вертикалната
интеграция е и един от подходите за опазване на околната среда, тъй като се спестяват
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транспортните разходи и емисии и в този смисъл е част от устойчивото развитие.
Регистрацията на обща за територията марка може да съдейства именно за вертикалната
интеграция чрез съвместните дейности и маркетинг на производители и преработватели.
Останалите подсектори на преработващата промишленост на територията на МИГ са пряко
и непряко свързани с развитието на селското стопанство. Шивашката промишленост
например е плод на инвестициите на чужди компании – гръцки, немски и френски и е на
принципи на ишлемето. Много от фирмите са конкурентноспособни и произвеждат
висококачествена конфекция и трикотажни изделия за износ, но поради относително ниските
инвестиции, отрасълът е мобилен и с несигурни перспективи за развитие, освен това
„изсмуква“ работната ръка от земеделието, като доходите на семействата, заети в тази сфера
остават относително ниски. Фармацевтичната и медицинската промишленост също имат
отношение към пазара на труда в общината, но не и към използването на местните ресурси.
В общината има няколко фирми, които се занимават с дърводобив, дървообработване и
производство на строителни материали – дъски, талпи, греди, както и с търговия на дървен
материал. Има и две големи мебелни фирми – Мебели Виденов и Мебелна къща Вида.
Недостатък на преработващата промишленост е и, че тя е разположена почти изцяло в
общинския център – град Сандански, както и по протежение на международният път, където
са локализирани над 85% от производственият потенциал на индустрията и услугите.
5.7.В помощ на малките предприятия
Следваща предпоставка за създаването и регистрирането на обща марка е и
преобладаващият дял микро и малки предприятия на територията. „Гръбнакът“ на
икономиката в община Сандански са малки семейни фирми, работещи в целия спектър на
икономическите дейности, вкл. и в областта на преработката на хранителни продукти.
Голяма част от предприятията работят в сферата на търговията и услугите, вкл. и туризма,
като не е малък и делът и на останалата част на преработвателната промишленост, която не
е свързана със земеделието.
Групи предприятия според броя на заетите в тях .лица
Микро (от 0 до 9 човека персонал)
Малки (от 10 до 49 човека персонал)
Средни (от 50 до 249 човека персонал)
Източник НСИ

Брой предприятия
2905
150
20

Най-много МСП има в областта на търговията и ремонта на автомобили – 1107 предприятия,
следвани от тези на преработвателната промишленост – 304 и транспорт и складиране - 296.
Хотелиерство и ресторантьорство се развива от 200 предприятия, а професионални дейности
(право, счетоводство, мениджмънт, архитектура, реклама, маркетинг, ветеринарна
медицина) извършват 254 предприятия. Повечето МСП на територията се нуждаят от
инвестиции в материални активи за повишаване на конкурентоспособността си, подобряване
достъпа до финансиране, както и от помощ в реализацията на продукцията си, включително
и за външните пазари. Установено е недостатъчно ниво на предприемаческия капацитет,
както и на използването на съвременни форми на реклама и маркетинг, които имат
отношение към използването на обща за територията марка.
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Според Доклад на Европейската комисия, основан върху основните принципи на Акта за
малките и средните предприятия в ЕС (Small Business Act - SBA), България е на последните
места по доста показатели, особено в сферата на предприемачеството, опазване на околната
среда и иновациите, както и административното обслужване за МСП. Показателите за
държавна помощ и обществени поръчки, достъпът до финансиране, единният пазар и
интернационализацията са в съответствие със средните за ЕС. През 2019 г. малките и средни
предприятия съставляват 99,8% от икономическата структура на страната. Те вече
предоставят 65,2% от добавената стойност и 75,4% от трудовата заетост у нас, което е
значително над средното за ЕС – 56,8% и съответно 66,4%. МСП в България наемат средно
4.4 души, срещу 3.9 в ЕС като цяло.
По отношение на предприемачеството, България е на последно място от всички държавичленки на ЕС. Резултатите за началото на предприемаческа активност и началото на
предприемаческа дейност на жените намаляват от 4,8% до 3,7% и от 4% до 3% в сравнение с
2016 г. и са сред трите най-ниски в ЕС. Процентът на възрастните, които възнамеряват да
започнат бизнес в рамките на 3 години, също е под средното за ЕС, достигайки 5% спрямо
средния за ЕС от 11,2% и е най-ниският в ЕС. Успехът на България в предприемаческото
образование в средните училища също остава под средния за ЕС. По отношение на
иновациите, страната ни също се представя под средното ниво за ЕС и е сред трите найниски изпълнители в съюза. Почти всички оценки са под средните за ЕС, с изключение на
процента наети лица, които имат умения по ИКТ специалисти, за които България е в
съответствие със средния за ЕС показател. Известен напредък е постигнат през последните
няколко години, чрез включването на грантови схеми за научноизследователска и развойна
дейност, разработване на нови и ефективни технологични центрове и подкрепа за трансфер
на технологии. В сферата на опазване на околната среда, отново сме на последните места процентът на МСП, които са предприели мерки за ефективно използване на ресурсите през
настоящия референтен период, е спаднал значително от 78% (2015) на 65% (2019) , а
процентът на МСП, които са се възползвали от мерките за обществена подкрепа за
дейностите си за ефективно използване на ресурсите също намалява – от 48% на 42%.
България също е с доста под средния за ЕС процент (третият най-нисък в ЕС) на МСП,
предлагащи екологични продукти или услуги. Страната ни продължава да работи под
средното за ЕС ниво и в сферата на единния пазар – у нас делът на МСП, които извършват
износ в рамките на ЕС е доста под средния и с втората най-ниска стойност след Румъния –
едва 3-4% от целия износ. Същото се отнася и за износа извън ЕС (интернационализация) –
ние сме с един от най-ниските дялове на МПС с износ за трети страни – едва 1,8% спрямо
средната стойност за ЕС от 5%. Търговските резултати на българските МСП обаче остават
стабилни при традиционния внос и износ, които са в общи линии в съответствие със средния
за ЕС.
Всички тези проблеми на малките и средни предприятия на национално ниво важат в пълна
сила и за МСП на територията на МИГ „Сандански“. Участието на преработвателните
предприятия в създаването, разработването и налагането на обща марка би стимулирало
решаването на част от проблемите. Обединяването на усилията и интеграцията с
производителите, както и използването на професионален маркетинг за продукцията ще
стимулира повишаването на предприемаческия капацитет, въвеждането на иновации
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(използването на обща марка само по себе си е маркетингова иновация), ще подобри достъпа
до пазарите, включително и за износ. Стандартите за качество, които обикновено съпътстват
общите за дадена територия марки ще доведат и до въвеждането на повече екологични
практики и иновативни технологии в процесите на производство, както и ще наложат поголяма отговорност в опазване на околната среда.
5.8.Създаване на връзка с туризма
Създаването на обща марка винаги цели, освен по-добрата реализация на местните продукти,
така и повишаване имиджа на цялата територия с цел развитие на туризма (дестинацията),
както и привличане на инвестиции. Затова развитието на туристическите услуги също е
предпоставка за регистрирането на такава марка. Туризмът на територията на МИГ
„Сандански“ е сравнително добре представен, като е основна дейност за голяма част от
местното население. Той е не само структуроопределящ отрасъл, но и със стратегическо
значение за развитието на общината. Това е следствие на значителните като потенциал и
степен на атрактивност туристически ресурси, разположени в отделните части на
територията, както и на близостта на общината до Гърция и добрите й транспортни връзки
със столицата, наличието на транспортни коридори свързващи я с държавите от ЕС.
Недостатък е локализирането на изградената туристическа база основно в рамките на
общинския център – град Сандански и в Мелник.
Според данните на НСИ, туристите в общината са 116 649 души за 2018 г., а реализираните
нощувки са 25 3625, като по тези показатели Сандански е изпреварена единствено от община
Банско (267 692 туристи и 76 4654 нощувки) в рамките на областта. Двете общини формират
повече от половината туристически посещения в област Благоевград (579 494 посетители и
1437615 нощувки общо за областта). За сравнение, община Кресна например, има едва 3098
посетители и 5523 реализирани нощувки. Приходите от нощувки за община Сандански са
почти 14 млн. лева. По показателя заети лица сектор хотелиерство и ресторантьорство се
нарежда на трето място в икономическата структура с 9.4% заети в отрасъла от всички заети
лица на територията.
Община
Сандански

Места за
настаняване бр.
41

Легла
- бр.

Стаи бр.

2471

1227

Реализирани
нощувки бр.
25 3625

Пренощували
лица - бр.
116 649

Приходи от
нощувки лв.
13 813 134

Източник НСИ 2018
Туристическото търсене е главно в областта на лечебния (СПА, балнео и климатолечение),
културния (вкл. религиозен и винен) туризъм, планинския пешеходен и рекреативен туризъм,
напоследък и на конгресния и фестивалния туризъм, които все още нямат съществен дял.
Алтернативните сектори на туристическото предлагане, най-вече селския и екологичния
туризъм все още не са добре развити и представляват неизползван ресурс, който може да се
разработи ефективно, вкл. и чрез регистрирането на обща за земеделската продукция и
селския туризъм марка.
Местата за настаняване са няколко големи хотела и в по-голямата си част малки и средни
семейни хотели, къщи и стаи за гости, хижи и почивни станции. От висококатегорийните
хотели Парк хотел „Пирин“ единствен има 5 звезди, както и вилното селище „Медите“ и
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вилите на Зорница естейт. С категория 4 звезди са Интерхотел „Сандански“, „Свети Никола“,
„Медите“ и вила „Синтика“. Хотелите с висока категория предлагат и най-голямата леглова
база. Както се каза вече, по-големите места за настаняване са съсредоточени в строителните
граници и околностите на град Сандански и град Мелник, вкл. и около село Рожен и
манастира. В последните години в редица села на общината са построени къщи за гости, в
които се развива селски туризъм.

Наименование
Парк хотел Пирин и СПА
Вилно селище Медите
Вила 1, 2 и 3
Интерхотел „Сандански“
Свети Никола
Медите резорт
Вила Синтика
Панорама
Мелник
Свети Врач
Елит
Тайм аут
Европас
Сокол
Лумпарова къща
Карталовец
Елли Греко
Дева
Авис
Алекс
Перун
Колозеум
Апарт Ботаника
Болярка
Къщата на Тони
Финикс
Пирински хан
Макензен
Прим
Пауталия
Апостолите
Славова крепост
Сантана

Хотели
Категория
(звезди)
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
Семейни хотели
3
27
3
28
3
40
3
43
3
30
3
16
3
30
3
10
3
40
3
19
3
34
1
26
3
40
3
26
3
32
3
33

Легла
(брой)
230

570
161
72
132
70
60
66
55
33
15
30
36

Населено
място
Сандански
Поленица
Зорница
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Мелник
Поленица
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Мелник
Поленица
Мелник
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Поленица
Поленица
Мелник
Мелник
Сандански
Сандански
Мелник
Сандански
Сандански
Вихрен
Мелник
Сандански
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Офир
Едиа
Булгари
Златен Рожен
Парк хотел Сандански
Андони
Анели
Блажи
Речен рай
Деспот Слав
Виктория
Астра
Балевуров
Свети Георги
Марио
Свети Никола
Рожена
Роженски хан
Ляпчев

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

30
32
40
26
34
17
20
37
12
34
24
20
36
38
24
12
24
12
26

Поленица
Сандански
Мелник
Село Рожен
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Мелник
Мелник
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Мелник
Сандански
Рожен
Рожен
Катунци

Мотели
Ерос
1
28
Сандански
Драг Далас
1
26
Сандански
Шатра
1
22
Сандански
Рожен
1
8
Село Рожен
Бунгала Сън Сити
1
4
Сандански
Бунгала Стария чинар
2
16
Мелник
Пансион Екокампус
1
17
Сандански
Освен с хотели, общината предлага места за настаняване и в къщи и стаи за гости.
Наименование
Света Марина
Мони
Зорница фемили естейт
Радост
Керемидчиева къща
Вайс
Бял Маргарит
Мелнишки пирамиди
Динчова къща
Чавкова къща
Агентова къща
Узунова къща
Чинарите
Бисерова – Гоф
Марио
Гроздан
Аморе

Категория
Легла (брой)
(звезди)
Къщи за гости
3
10
3
10
1
4
3
4
3
12
3
20
3
16
3
8
3
16
3
14
3
8
2
19
2
20
2
12
2
19
2
12
3
12

Населено място
Лешница
Сандански
Село Зорница
Лиляново
Сандански
Сандански
Мелник
Кърланово
Село Рожен
Мелник
Мелник
Мелник
Мелник
Село Пирин
Мелник
Сандански
Сандански
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Св. Константин и Елена
Римски мост
Пирин – А
Пирин – Б
Пирин В
София
Ана Вал
Баба Гиздава
Калцунова къща
Чинар Куши
Гикинска къща
Манолева къща
Любовище 1, 2 и 3
Вила Еделвайс

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1

10
6
10
10
10
12
8
18
8
12
6
5
6
10

Сандански
Мелник
Поленица
Поленица
Поленица
Сандански
Ново Делчево
Хотово
Село Лиляново
Сандански
Село Джигурово
Мелник
Любовище
Сандански

8
4
8
6
6
6
6
4
6
4
2
23

Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
С. Поленица
С. Поленица
Сандански
Сандански
Мелник
Мелник
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански

Стаи за гости
Бистрица 1, 2 и 3
Мериам 1 и 2
Дева 1 и 2
Елит-Дуков
Елит-Димитров
Елит-Стойчо Дуков
Елит – Иван Дуков
При братята 1
При братята 2
D&V1и2
Градина
Бански път
Апартамент Бански път
Вита
К и М апартманс
Апартамент за гости
Мелник 56
Христо Ботев 15
Сандански връх
Дом Керанчеви
Айберк Апарт Сандански
Апартамент Свети врач
Апартамент За гости
Люти чушки
Глинджурски
Благовеста
Лорас
Хевън
Аморе
Вангелови
Сабазий
Идеален център
Манушев

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
4
4
2
2
3
10
4
4
3
1
2
3
4
10
8
3
4
4
2
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Цулева
Калцунови
Христови
Алекс
Артемис апартаментс
Янчеви
Бабилон
Андон Ангелов
Студио Ивана
Зелени чушки
Удев
Апартамент до парка
Маринори
Соут плейс
Радост
Максим
Криси
Маги
Рома апартмънт
Комфорт
Феникс
НОМЕ
Вила нова
Принц и принцеса
Пепи
Ребус
Апартамент Мери
Рози
Попови 1, 2 и 3
Дани
Парк Вю Студиос
Приятели
Фешън
Апартамент Комфорт
Апартамент парк плейс
Томас палас
Амброзия
Кочев
Орхидея
Студио
Хайдутите
Студио топ сити
При Стамена
При шестака
Спасови
Даринка Стоянова
Център
Козма и Дамян

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

6
2
5
4
4
10
10
2
4
4
4
6
4
2
4
4
4
4
10
6
10
5
4
4
10
2
4
10
8
4
2
2
4
12
13
2
5
10
4
4
5
5
3
4
4
3

Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Поленица
Сандански
Мелник
Мелник
Сандански
Мелник
Сандански
Сандански
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Пирин
Мелник
Комитови
Ингова
Мелник 11
Парапанов
Теа
Дом Желеханови
Елеганс
Ейприл студио

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
4
2
2
6

Сандански
Мелник
Мелник
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански

Освен хотелите и къщите за гости, важен фактор за развитие на планинския туризъм е
наличието на хижи. В това отношение Сандански има традиции, както и редица запазени
хижи в добро състояние във високите и ниски части на планините. Хижа Яне Сандански се
намира в местността „Попина Лъка“ в Пирин и е с капацитет 76 места. Хижа Беговица
(Каменица) е на левия бряг на река Беговица с капацитет от 90 места, като в района на хижата
има и бунгала. Хижа Малина е в местността Калугера с 50 места, разполага с туристическа
столова и ресторант. Хижа Пирин се намира в м. Трите реки и е с капацитет 78 места. Хижа
Синаница е разположена е в Северен Пирин и е с капацитет 53 места. Хижа Извора е в
Северното подножие на планината Славянка, на 6 км югоизточно от село Петрово, с
капацитет 40 места.
Трябва да се каже, че въпреки дългия списък места за настаняване, целевата група, която
може да бъде обхваната от обща за територията (продукти и туристически услуги марка) е
значително по-малка. Това са най-вече къщите за гости и малките семейни хотели от понисък клас извън град Сандански и предимно в селата. Мелник е развита туристическа
дестинация с традиции в хотелиерството и оттам може да участват някои от по-малките или
по-новите обекти, тъй като останалите работят със свои марки (често имат и такива за
собствено вино). Ако МИГ работи над създаването на сертификатна или регионална марка,
по-големите обекти за селски туризъм могат и да се включат доброволно на по-късен етап.
Малките къщи за гости също така могат да предлагат типични местни продукти или местна
кулинария, тъй като обикновено сами готвят за своите гости – нещо невъзможно за големите
хотели и ресторанти, които и се снабдяват с продукти по други правила. Различни събития,
свързани с местната идентичност и популяризиране на местните продукти, култура, занаяти
могат да бъдат обаче с участието и на по-големи хотели (например ден на местната
кулинария, ден на виното от Мелник, изложба на местни продукти и занаяти с възможност
за закупуване биха заинтригували и туристите, дошли на луксозна СПА почивка), като
едновременно се промотира и общата марка.
6. Продукти, типични местни производства и реалии от местната идентичност,
които могат да станат основа за разработване на марка
Разработването на териториална марка е дълъг процес, който започва с идентифицирането
на заинтересованите страни и техните продукти и услуги. Ключово за избора на обхвата на
марката е решението „кой има нужда“ и „кой има желание“. Първо трябва да се прецени кои
са типичните за територията продукти/услуги, дали марката ще е за еднотипни продукти
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(смокини, вино, сирене) или за повече продукти (фермерска и биологична продукция), по
какъв начин тези продукти могат да се свържат с някоя от формите на туризма или
природните и културно-историческите реалии, културните или кулинарни и винени
маршрути. Добре е да се стъпи на вече съществуващи и утвърдени особености на местната
идентичност (в случая има такива) и те да се надграждат – примерно на база съществуващите
винени маршрути да се предлага и фермерска продукция от същите райони и т.н. Важно
решение е и дали марката ще обхване цялата територия или определени райони от нея –
подходящи са селата, в които земеделието е развито, като според идеята какво ще обхваща
марката, те може да са с изявен вече туристически профил или примерно само отдалечени
планински, ако марката ще е само за натурална продукция. Следващ въпрос е кои от
производителите ще имат желание да се включат, като обичайно това са малките стопанства
и преработвателни предприятия, както и малки туристически обекти, но не е изключено
желание да изявят и вече утвърдени производители със собствени марки, ако общата марка
е допълнителен сертификат от типа „Произведено в южните земи на Сандански“ или „Само
от Мелник“ и т.н. Трябва да се каже, че обичайно разработването на марки започва чрез
съвместна работа на МИГ и малък брой производители – до 20тина, като впоследствие
доброволно се включват все повече и повече. Не е изключено и създаването на няколко общи
за територията марки, които се подпомагат взаимно – например „От земята на Мелник“ за
вино и продукти и „Мелнишка къща“ като сертификат за туризъм. Затова и по-надолу са
изброени типичните за района производства, които имат капацитет и потенциал да бъдат
обхванати от марка, както и някои от елементите на местната идентичност – природни и
културни, които могат да станат основа за марка.
6.1.Първична земеделска продукция
a. Пресни и оранжерийни плодове и зеленчуци
Производството на плодове и зеленчуци, вкл. и оранжерийно е едно от типичните за района
на Сандански и е сред най-бързо развиващите се подсектори на селското стопанство. Наймного оранжерии има в селата Струма, Лебница, Хотово, Ново Делчево, но почти и във
всички останали села по поречието на реката. Почти всяка къща стопанисва от 1 до 4 декара
с парници, в които се отглеждат репи, марули, подправки, а по-отскоро – краставици и
домати, тиквички. Повечето малки фермери се оплакват от ниски цени за продукцията си,
както и от нелегален внос от Гърция, Македония и Турция, нямат и достъп до големите
вериги и борси, тъй като произведеното е с разнородно качество и малко количество. Трябва
да се отбележи, че в този сектор има голям потенциал за създаване на марка за пресни
фермерски продукти, още повече, че един от по-големите производители - Георги Кафтанов
е и председател на Сдружението на производителите на плодове и зеленчуци “Югозапад
2013“, т.е. има някаква първоначална форма на браншово сдружаване, която може да
съдейства и за обединение на малките стопанства.
 „Мелиса фрукт“/“Доса плод“ (с едни и същи собственици). „Мелиса Фрукт“ е на пазара
с пресни плодове и зеленчуци от повече от 15 години. Основен предмет на дейност на
фирмата е производство и търговия с високо качествени сортове ябълки и череши.
Дружеството притежава голяма производствена база, която се намира в землището на с.
Спатово, масиви има и в селата Склаве и Хърсово. Ябълковите насаждения са
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разположени на общо 250 дка, а черешовите на общо 100 дка. От 2011 г. Дружеството
разполага с 8 охладителни камери с капацитет 800 тона. Съвременната хладилна
инсталация позволява на продукцията от ябълки и череши да бъде съхранявана по-дълго
време. Капацитетът е 1000 тона ябълки на година и над 100 тона череши. „Доса плод“
също се занимава с отглеждане на ябълки в с. Склаве. И двете фирми реализират
продукцията си чрез големите търговски вериги.
„Сандански плод“ ЕООД – производител на плодове и зеленчуци, има и складове за
съхранение на продукцията
„Агротръст“ ООД, Сандански - производство и търговия със зеленчуци, с изцяло гръцки
собственици
„Виа Верде М” ЕООД – череши (масивът е в община Петрич – Ново Кономлади), бадеми
в село Левуново
„МИК Извора” ООД, с. Петрово, община Сандански – плодове
ЗП Илия Якимов – пловоде и зеленчуци в землището на гр. Сандански
ЗП Моника Недeлкова, Сандански, пресни домати, краставици
Мело 98 ООД, с. Дамяница. Разполага със собствена оранжерия от 133 дка. Производство
и търговия на домати, краставици, корнишони. Фирмата е сред най-големите
производители на оранжерийни зеленчуци в страната, като е на 22 място по оборот
„Гриинхаус“ ЕООД, Сандански, оранжерийни зеленчуци
„Еко Про М“, ЕООД притежава оранжерии в местността „Ушите“, землището на
гр.Сандански и произвежда краставици, домати и салата. Капацитетът е 12 т. годишно
АБ Кафтанови, ООД - оранжерии за пресни зеленчуци в землищата на с. Ново Делчево
и с. Дамяница, краставици, домати и марули
„ТИ ЕР СИ” ООД, софийска фирма с оранжерии в село Левуново
“Пирин плод“ – Благоевград, оранжерии в Левуново
Спаник-2009 ООД, Сандански, полево и оранжерийно производство на плодове и
зеленчуци, преработка и консервиране, оранжериите са в село Лебница
Диемотранс ЕООД, оранжерии в Лешница от 12 дка, гледат се домати, краставици и
салати, собственичката отглежда и крави чрез фирмата Ема комерс 2015
ЕТ „Антон Тотев 92” - с. Спатово, оранжерии за плодове и зеленчуци и подправки,
хидропонно отглеждане, площта е 5 дка, но с непрекъснатото производство дава
продукция колкото от 150 дка
ЗП Мария Трунгова, Сандански, оранжерийни зеленчуци
ЗП Стефка Апостолова, Румен Апостолов и Донка Апостолова – оранжерии в
землището на с. Ново Делчево
ЗП Лазар Мечкаров, оранжерии в с.Лебница
„Борго Ла Виня” ООД, София – оранжерии в с. Зорница
b. По-екзотични производства – смокини, киви, аспержи:

Благоприятният климат в община Сандански предполага и отглеждането на по-топлолюбиви
и редки плодове и зеленчуци, чието производство е експериментирано още преди 89-та
година и за съжаление, доскоро е занемарено. В района са се отглеждали смокини, нар, киви,
маслинови дръвчета, дафинов лист и др., и сега в почти всеки двор може да се видят смокиня
или нар. Районът е прочут освен с мелнишките вина, така и със сладкото от зелени или зрели
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смокини, смокиновата ракия от Исперих се прави точно със смокини от Сандански, има и
специално създаден сорт за сушене, наречен „Сандански 10“. Относно кивито, макар че то е
отглеждано в много стопанства, включително и в градините на бившата резиденция, в
днешно време на територията на МИГ няма такова, което да гледа киви за пазарна
реализация. Единствената в страната ферма за киви е в община Петрич. На територията на
община Сандански се отглеждат още аспержи, райски ябълки и маслини.
 Фиго фрут/ЕТ Пенка Влахова – смокинови насаждения в село Хотово. Разполага с 40
декара насаждения и 3 хиляди дръвчета, отглеждани по биологичен начин. Предстои
изграждане и на цех за преработка и производство на сладка от смокини по домашни
рецепти.
 ЗП Александър Ангелов, с. Лехово, смокинови насаждения
 „Капатово“ ООД, гр. София, насаждения и складове за съхранение на смокини в село
Зорнца
 Стефани М, Чифлик Дамяница – Мариан Воденичаров, с. Дамяница, аспержи
 ЗП Васил Атанасов, м. Чешмата, райски ябълки
 „ОЛИВАДИЗАС“ ООД, производство и пакетиране на маслини
 ЕТ "Мак- 2000" Огнян Костадинов, събиране и преработка на диворастящи билки и
плодове
 Делика Фудс ООД – производство и пакетиране на ядки
c. Месо и мляко
Трябва да се каже, че месото и млякото в суров вид се подчиняват на по-строги правила при
продажбите на пазара, отколкото растителните продукти. Затова трябва да се търсят
стопанства, които имат или са склонни да си извадят разрешителни или да се направи някакъв
вид обединение с цел общо снабдяване на преработвател, така че продукцията да се продава
под марката на преработени храни. Също така, много от големите обекти имат собствени
преработвателни мощности, особено за млечни продукти, които могат да бъдат продавани
евентуално под обща марка.
Свинско месо
В момента в района не се произвежда свинско месо в достатъчни количества за пазара.
Населено място Капацитет Брой животни
Левуново
500
276
Ново Делчево
20 майки
8

Категория
Тип А
Тип А

Собственик
Пасищно прасе ЕООД
ТЕРОАР ПАНТАЛЕЙ ООД

Месо и мляко от говеда и крави
От списъка са премахнати всички обекти със стада под 20 животни, тъй като те не
произвеждат продукция за пазара, а за лична консумация.
Населено място
Бельово
Бождово
Вълково
Вълково

Вид
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

говедо
говедо
говедо
говедо

Брой животни
131
84
142
39
62

Голем Цалим
Голешово
Голешово
Голешово
Голешово
Горна Сушица
Горна Сушица
Дамяница
Дебрене
Дебрене
Дебрене
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Калиманци
Катунци
Катунци
Кашина
Ковачево
Кръстилци
Кръстилци
Кърланово
Ладарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Лебница
Лебница
Лебница
Левуново
Левуново
Левуново
Левуново
Левуново

Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Пасище
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо

55
83
44
24
49
34
81
150
101
23
32
59
105
98
242
46
26
96
262
86
30
39
37
28
107
70
112
142
21
84
82
45
56
242
30
29
32
24
137
50
122
150
170
25
96
63

Левуново
Левуново
Лешница
Лешница
Лешница
Лешница
Лешница
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лиляново
Лозеница
Любовище
Любовка
Любовка
Любовка
Малки Цалим
Малки Цалим
Мелник
Ново Делчево
Ново Делчево
Ново Ходжово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Пирин
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски

Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Пасище
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Пасище
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо

27
48
131
28
109
59
87
50
51
57
20
20
189
92
107
57
49
19
140
114
58
149
30
57
36
227
47
19
123
99
39
197
178
158
104
62
112
116
57
134
110
52
98
80
47
64

Плоски
Животновъден обект
Плоски
Животновъден обект
Плоски
Животновъден обект
Плоски
Животновъден обект
Плоски
Животновъден обект
Плоски
Пасище
Плоски
Животновъден обект
Поленица
Животновъден обект
Поленица
Животновъден обект
Рожен
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Сандански
Животновъден обект
Склаве
Животновъден обект
Струма
Животновъден обект
Струма
Животновъден обект
Струма
Животновъден обект
Сугарево
Животновъден обект
Храсна
Животновъден обект
Хърсово
Животновъден обект
Хърсово
Животновъден обект
Хърсово
Животновъден обект
Хърсово
Животновъден обект
Хърсово
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Черешница
Животновъден обект
Овце и кози, овче и козе месо и мляко

говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо
говедо

26
53
54
48
55
26
48
50
40
110
33
31
69
30
32
41
86
198
184
30
65
111
75
56
75
65
76
123
112
42
34
22
71
66
68
66
50

От списъка са премахнати всички обекти със стада под 30 животни, тъй като те не са в
състояние да произвеждат продукти за пазара.
Населено място
Белевехчево
Вълково
Вълково

Вид
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

Животни
овца
овца
овца

Брой животни
91
109
105
65

Вълково
Голем Цалим
Голешово
Голешово
Горна Сушица
Горна Сушица
Горна Сушица
Дамяница
Дамяница
Дамяница
Дамяница
Дамяница
Дебрене
Дебрене
Дебрене
Дебрене
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Джигурово
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Златолист
Калиманци
Калиманци
Калиманци
Калиманци
Калиманци
Калиманци
Катунци
Катунци
Катунци
Катунци
Кашина
Ковачево

Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

овца
коза
коза
овца
коза
овца
коза
коза
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
овца
овца
коза
коза
овца
коза
овца
коза
коза
овца
коза
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
овца
коза
коза
коза

45
48
145
89
31
39
47
47
68
168
137
72
37
36
50
84
159
93
212
177
75
290
35
582
116
36
50
118
44
301
49
31
46
35
156
64
123
30
46
51
98
43
28
39
45
66

Ковачево
Кръстилци
Кърланово
Ладарево
Ладарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Ласкарево
Лебница
Лебница
Лебница
Левуново
Левуново
Левуново
Левуново
Левуново
Левуново
Лехово
Лехово
Лешница
Лешница
Лиляново
Любовище
Любовище
Любовище
Любовище
Ново Делчево
Ново Делчево
Ново Делчево
Ново Ходжово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Петрово
Пирин
Пирин
Пирин

Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

коза
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
коза
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
коза
овца
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
коза
овца
овца
овца
коза
овца
овца
коза
овца
коза
овца
коза

49
253
105
281
224
40
169
40
35
78
224
58
44
150
152
92
55
72
126
76
38
34
311
30
36
101
35
161
139
74
137
103
128
32
47
40
55
32
39
73
28
214
95
418
89
67

Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Плоски
Поленица
Поленица
Рожен
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Сандански
Склаве
Склаве
Склаве
Склаве
Спатово
Спатово
Струма
Струма
Струма
Струма
Струма
Струма
Струма
Струма
Сугарево
Сугарево
Хотово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Хърсово
Черешница

Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Пасище
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект
Животновъден обект

овца
овца
коза
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
овца
овца
коза
овца
овца
овца
коза
коза
овца
коза
овца
коза
овца
коза
овца
овца
коза
овца
овца
овца
коза
овца
коза
коза

82
55
184
240
53
117
65
92
74
105
113
213
413
85
68
63
72
41
282
74
81
271
55
30
35
133
51
47
31
120
62
42
49
198
36
334
176
249
72
60
261
197
240
50
43
68

Черешница
Яново

Животновъден обект
Животновъден обект

овца
овца

83
33

d. Мед
Местонахождение
на пчелина

Име, презиме и фамилия на
собственика

Адрес на собственика

Брой
пчелни
семейства

с. Калиманци
гр. Сандански
с. Пирин
с. Ковачево
с. Спатово
с. Джигурово
с. Любовище
с. Хърсово
гр. Сандански
с. Плоски
с. Г.Спанчево
с. Вълково
с. Лиляново
с. Дебрене
с. Левуново
с. Петрово
с. Зорница
с. Златолист
с. Ново Делчево
с. Любовка
с. Хотово
с. Пирин
с. Рожен
с. Хърсово
с.Белевехчево
гр. Сандански
с. Поленица
с. Лозеница
с. Вълково
с. Джигурово
с. Дебрене
с. Поленица
с. Хотово

Борислав Николов Божков
Стоян Димитров Филипов
Стоян Илиев Филчева
Йордан Петров Филипов
Владимир Емлв. Сираков
Георги Панделиев Атанасов
Евгени Божилов Тилев
Христо Златков Стойчев
Иван Костадинов Тенков
Владимир Крумов Стоянов
Атанас Янакиев Димитров
Кирил Методиев Патронски
Филчо Кирилов Велев
Васил Иванов Попов
Любен Христов Вълчев
Георги Иванов Анков
Борго Ла Виня ООД
Величка Връмбакова
Георги Стоянов Златков
Симеон Кръстев Бакалов
Съни Епъл ЕООД
Стоян Илиев Филчев
Евгени Божинов Тилев
Йордан Ангелов Янчев
Йордан Ангелов Янчев
Спиро Стойков Димов
Васил Любомиров Атанасов
Методи Георгиев Атанасов
Диана
Георги Стоянов Златков
Георги Стоянов Златков
Кирил Симеонов Димитров
Либера Естейт ООД

гр.Сандански , ул.Марица №4
гр.Сандански; Свобода 26
гр.Благоевград, ул."Дойран" №22
гр.Сандански, ул."Ст.Стамболов" 28
гр.Сандански; ул."Спартак" № 10
гр.Сандански, ул."П.Яворов" № 12
гр.Сандански, ул."Бистрица" № 21
гр.Благоевград;ул." Шипка" № 8
гр.Сандански, ул."Ас. Златарев"бл.8
гр.Сандански,ул" Пазара" № 2
гр.Благоевград, ул."Страцин" № 6
гр.Сандански,ул." Г.Броди" № 4
гр.Сандански,ул." Ст. Караджа" № 9
гр.Благоевград,ул.Т.Александров24
гр.Сандански,ул." Л. Каравелов" 54
гр.Сандански,ул." Спартак " №7
гр.София, ул."Джеймс Баучер" № 23
гр.Сандански,ул." Башлиица" № 4
гр.Сандански,ул." Каменица" № 24
с.Поленица,общ. Сандански
гр.София,ул." Славянска" № 2
гр.Благоевград,ул.Дойран 22
гр.Сандански,ул.''Бистрица''21
гр.Сандански,ул.''Н.Вапцаров''41
гр.Сандански,ул.''Н.Вапцаров''41
гр.Сандански,ул.''Солунска''13
гр.Сандански
с.Лозеница
гр.Сандански
с.Джигурово
с.Дебрен
с.Поленица
гр.София, ул".Славянска" №2

72
30
100
66
100
100
100
50
100
100
90
100
100
100
100
100
80
120
250
100
100
100
100
50
50
20
100
100
300
300
200
30
150
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6.2.Преработени храни
Преработка и пакетиране на продукти от плодове и зеленчуци:
 „Слънчев нар" ЕООД - село Петрово, мармалади, конфитюри, туршии, нектари,
плодови сокове, желета, зеленчукови сокове, консерви
 „Зорница 59“ ЕООД, село Зорница, кореноплодни култури
 "Био - МБ 2012" ЕООД, Сандански, замразени зеленчуци, изсушени гъби, сушени
зеленчуци
 „Дира Фрукт“ ЕООД – преработка и пакетиране на зеленчуци, Промишлена зона
Сандански, фирмата работи предимно с вносни суровини
Преработка, производство и пакетиране на зърнени храни:


















"Дансис - П" ЕООД, Сандански, хляб и хлебни изделия
РПК „Пирин", село Катунци хляб и хлебни изделия, РПК "Пирин", село Плоски
ЕТ „Албена Великова", село Катунци, тестени закуски
ЕТ „Мария Голакова", село Склаве, хляб и хлебни изделия
„КГБ - 95 - Костадин Бориков 1" ЕООД , Горна Сушица, хляб и хлебни изделия
„Чурлянови - 2018" ЕООД, Склаве, хляб и хлебни изделия
ЕТ „Андон Стоянов", Дамяница, хляб и хлебни изделия
„Сте Фил 66" ЕООД, с. Лешница, хляб и хлебни
ЕТ „Ники-77-Николай Петров", Левуново, хляб и хлебни
„Боряна-2012" ЕООД, Сандански, теста, тестени закуски, хляб
„Мишо и Сие “ ЕООД , Сандански, хляб, закуски
„Пепи-2011" ЕООД , Сандански, хляб и хлебни, закуски
ЕТ „Атанас Филчев-Розалия", Склаве, хляб и тестени закуски
„Николай Герчев и Сие" ЕООД , тестени закуски
„Нико- Симид"ЕООД , село Лебница, хляб и хлебни
„Бишков и сие" ЕООД , Склаве, тестени закуски
ЕТ „Горан Любеновски-Ники", Сандански, хляб и тестени плюс мармалади, овесени
ядки, мюсли, мармалади и сладка
 „Мецанчо" ЕООД , с. Лешница, хляб и хлебни
 „Визия -73" ЕООД , Сандански, хляб и хлебни
 „Самуел - 91 - Атанас Самодумов - Самуел - 91 - Людмила Иванова ЕТ – тестени
закуски, Сандански
Преработка на млечни продукти

 Балкан-2015 ЕООД , село Ласкарево, сирене, кисело мляко, кашкавал, халуми.
Компанията продава под марката „Ферма Балкан“ и има фирмен магазин в
Сандански. Имат и мобилен магазин – камион, който пътува в определени дни до
София и Благоевград.
 Бобо-К ЕООД (ЕТ Светослав Кючуков – Бобо) , село Хърсово, произвежда
млечни продукти – кашкавал, сирене, извара, има сертификат НАССР за качество и
изнася сирене за пазарите на ЕС, САЩ, Канада, Русия, Македония и Арабския свят.
 ДС Агроинтернешънъл ЕООД, мандра в местността Кюреница, село Джигурово
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Бодина 13, предприятие за преработка на мляко в с. Левуново
Пасищно прасе ЕООД , Дамяница (в сградата на Винпрома)
ЕТ Димитър Пъхлев – Олимп Калиманци, село Калиманци
Алекс - АВ ЕООД, Поленица, имитиращи млечни продукти, с капацитет 4000 литра
възстановено сухо мляко дневно

Млекосъбирателни пунктове
 ЗП “Димитър Димитров", село Ласкарево
Преработка на месни продукти
 „Примо Трейд" ЕООД , Сандански. Фирмата е създадена още през 2000 г. Основната
дейност е производство на разфасовки и полуфабрикати от пилешко месо, под
запазените търговски марки – „Примо Меню” и „Веселото пиле” в асортимент над 70
вида. Разполага със собствено модерно месопреработвателно предприятие,
оборудвано с машини и съоръжения на водещи фирми. Официален представител за
България на гръцката фирма КРИ-КРИ, производител на цедено кисело мляко под
марката “Салатино” и на McCain, производител на бланширани картофи и картофени
гарнитури.
 „Караманолев и син” ООД , Сандански, месопреработвателно предприятие за месо
от свине, дребни преживни животни, едри преживни животни
 „Диваск“ – Димитър Карачоров ЕТ
 „Нептун ТД"ЕООД , Сандански
 „Мелистар" ЕООД , с. Дамяница
 „Кан 91"ЕООД, Сандански
 „Мезе"ЕООД , с. Левуново
 Тийм фор БГ, Дамяница, Петрово
 Чифлик ливади, Дамяница
Захар и сладкарски изделия:
 „Киви-57"ЕООД , Сандански, малотрайни сладкарски изделия - пасти, торти,
сиропирани сладкиши
 „1001 Торти - Нели" ООД /, Сандански, малотрайни сладкарски изделия - пасти,
торти, сиропирани сладкиши
 „Голдензебрапак ЕООД", Сандански, мед и пчелни продукти, захарни изделия,
шоколад
Безалкохолни напитки
 „Дару-1" ООД, Сандански, Производство на безалкохолни напитки - газирани,
негазирани и натурални сокове
 ЕТ „Сашо Влахов", Лешница
 ЕТ „Любен Зекирски-Розалия" , Лешница
 ЕТ" „Стоев Гарант" , Джигурово
6.3.Ферми, които продават директно на крайни потребители (по Наредба 26)
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„Пролетно Папи" ООД, с. Дамяница, прясно месо от птици, яйца
Владимир Стоянов, с. Плоски, мед
Евгени Тилев, с. Любовище, село Рожен, мед
Йордан Филипов, с. Ковачево, мед
Стоян Филчев, с. Пирин, мед
Любен Вълчев, Левуново, мед
Владимир Сираков, Спатово, мед
Кирил Смилянски, Вълково, яйца
Георги Златков, Ново Делчево, мед
„Био Брейн Сторм Консулт" ЕООД, Сандански, яйца
Венцислав Георгиев, Сандански, яйца от пъдпъдъци
Георги Анков, село Петрово, мед
Мария Соснина, с. Ладаре, яйца
„Пасищно прасе" ЕООД, Дамяница, сурово краве мляко, прясно мляко
„Пасищно прасе“, обект в с. Левуново месо от птици
Радостина Вакавчиева, Левуново, прясно мляко, сурово мляко
Диана Ангелова, Вълково, мед

6.4.Биологично производство
Общо в Благоевградска област регистрираните био производители са 154, от които в община
Сандански – само 30. За съжаление, няма типичен за производителите в района продукт,
освен виното, което така или иначе се продава под марките на големите винарни. Ако се
мисли за обща марка, която да включва само биопродукция, добре е да се помисли за някакво
обединение с производители от общините Кресна и Петрич, където биологичното
производство е много по-развито. Другият вариант е марката да обединява био, натурални и
фермерски продукти, за да има по-голямо разнообразие на предлагането. Трябва да се има
предвид, че най-търсените био продукти са мед, сирене и млечни, ядки, по-малко пресни
зеленчуци и месо. Сертифицираните за 2019/2020 г. производители в общината са:
 Агроинвест Сандански ЕООД, село Струмяни, бял трън в селата Драката и Крушица
 Антон Ангелов – био зеленчуци, сертифициран производител на домати и
краставици, отглеждани по поречието на река Струма
 Венелин Кръстев Бошкилов – Вини Бошкилов, винени лозя в село Ласкарево
 Венелин Бошкилов – винени лозя, с. Ласкарево, 7 тона каберне и 8 тона мерло
 Вини Бошкилов ООД – биологично вино
 Вини Божкилов ООД още един сертификат за лозя в преход (Каберне Совиньон,
Мерло, Мелник 55)
 Георги Стоянов Златков, Сандански – биологичен мед, 2000 кг
 Даниел Димитров, Сандански и Бождово, лешници 725 кг
 Дамяница АД – производство на биовино (шардоне, совиньон блан, вионе, мерло,
ранна мелнишка лозя, рубин, сира и др.)
 Димитър Аладжов, с. Поленица, бадеми.
 Евгени Тилев, Сандански, пчелен мед
 Евелина Йорданова Стоянова, с. Дамяница, домати 5 т., краставици 5 т., марули
5 800 броя
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Емил Александров Златков, Сандански, орехи в преход
Иван Валентинов Шевченко, Сандански, орехи, бадеми, нар
Ирина Цветкова, село Струма, овце
Йордан Филипов, Сандански, село Ковачево, пчелен мед 240 кг
Кристина Шевченко, Сандански, орехи и бадеми,
Костадин Янков, Сандански, нар 500 кг, череши
Кръстю Бошкилов, винени лозя (за „ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ-КЛОН БЪЛГАРИЯ), в
село Ласкарево, 40 т. грозде,
Костадин Менчев, Мелник, винени лозя, 1600 кг
Костадин Цветков, село Струма, говеда, говеждо месо
Мелистар ЕООД, с. Дамяница, биологичен мед 31 714 кг
Надя Грандокова, село Левуново, сливи, домати, оранжерийни домати
Павел Джамбазов, Сандански, домати в преход
Пасищно прасе ЕООД, Дамяница, грах и ръж 56 тона, люцерна 196 г., смесени
ливадни култури
Пи Ейч Вайнс ЕООД, с. Дамяница, собствениците са на Дамяница, вино
Фатма Пидева, Сандански, домати в преход
Христо Цветков, село Струма, говеда, говеждо месо
6.5. Винопроизводство

Повечето винарски изби в района са развили и утвърдили собствени марки. Има и помалки, които биха били склонни да продават под обща марка. Ако се регистрира
географско означение за мелнишката лоза, то ще служи за обща марка на всички
производители от района. Сертификатна марка за качество би могла да се ползва и от
по-големите изби като допълнителна.
 Дамяница, село Дамяница – най-големият Винпром в Югозападна България. В Топ 5
на българските производители с капацитет на бутилиране от 2 000 000 бутилки. От
местните сортове разполага с Мелник 55 , Рубин и Руен, а от международните видове
– Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Вионие, Гренаш. Собственикът на избата има и
ферма за земеделска продукция „Чифлик ливади“, която работи на принципа на
солидарното земеделие.
 Синтика, Сандански - наследник на Комплексна опитна станция в гр. Сандански,
изградена през 50-те години. В течение на десетилетия експерименталният аграрен
център развива множество клонове и вариации на различни култури и създава
уникалните сортове грозде Ранна Мелнишка лоза (Мелник 55), Мелнишки Рубин,
Сандански Мискет и др. Става изцяло нов и модерен винарски комплекс през 2007 г.,
като вече разполага с хотелска част с градина с екзотични растителни видове и
подземие за отлежаване на виното, както и с 325 дка собствени лозови масиви
 Вила Мелник, село Хърсово - семейна бутикова винарна с чудесни условия за винен
туризъм, отглеждат повече от 300 дка. от сортовете Широка мелнишка лоза, Мелник
55, Руен, Мавруд, Каберне Совиньон, Сира, Пино Ноар и други. Семейство
Зикатанови притежава масиви и в Левуново и Виногради чрез фирмата „Агропрогрес“
ООД
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 Златен Рожен - семейна винарна, която разполага с лозови масиви от 140 дка в село
Капатово, в близост до Мелник. Предлагани вина за дегустация са: Мерло и Каберне
Совиньон, Сира, Мелнишки купаж, Мелник 55 и Рубин, Розе, Сандански мискет
 Свети Врач, Сандански, произвежда качествени червени и бели вина от собствени
лозя от сортовете – мускат, сира, мерло, мелник, каберне
 Виа верде М, Левуново, собствени лозови масиви над 400 дка от класически сортове
като Мерло, Каберне Совиньон, Каберне фран, Сира, Мускат Отонел, както и
емблематичните за района Сандански мискет, Ранна мелнишка лоза и Керацуда.
 Винпром Сандански-Хърсово (ЕТ „Красимира Костова – МИРА”)- основан през
1993 г. От 2001 г. създава и отглежда собствени лозови масиви, които към момента са
над 1000 дка. засадени със сортовете Мерло, Каберне Совиньон, Анчелота , Мелник
55, Руен и Мелнишки Рубин. През 2004 г. винпромът купува избата в село Хърсово,
която е изцяло е ремонтирана и реставрирана. Към момента съдовия капацитет на
двете изби в с. Хърсово и в гр. Сандански е 4 200 000 литра.
 Фамилно имение Зорница, село Зорница, произвежда лимитирани серии вина от
собствени масиви. Доминиращият сорт е Сира в компанията на още 17 местни и
класически червени сорта. Освен задължителните Мерло, Каберне Совиньон и
Каберне Фран, се отглеждат още Гренаш, Марселан, Сензо, Пети Вердо, Мавруд,
Санджовезе и други по-малко популярни сортове, характерни за долината на р. Рона
и централна Италия.
 Мелнишка ласка, с. Ласкарево, създадена от пето поколение винопроизводители от
селото, лозята са засадени през 2005 г. с четири мелнишки сорта – Мелник, Мелник
55, Мелник 82 и мелнишки рубин.
 Вила Илия, с. Левуново, предлагат безплатна дегустация на истинско Мелнишко
вино, продават вино в различни стъклени и хартиени опаковки в магазините в Мелник
и Сандански.
 Изба на Динчовата къща, с. Рожен, за дегустация се предлагат 5 мелнишки вина
собствено производство, наточени директно от бъчвата и произведени от Широка
мелнишка лоза.
 Стримон, с. Левуново, лозовите масиви на избата се простират на площ от 450 дка
край селото, сортовото разнообразие е от Мерло, Каберен совиньон, Сира, Каберне
фран, Небиоло, Пти вердо, Сан джовезе, Широка мелнишка лоза. Вината могат да се
дегустират в Лумпаровата къща в Мелник
 Изба при Шестака, Мелник, собственост на едно от старите семейства, останали да
живеят в Мелник, в избата се предлагат червено сухо и полусухо вино от Широка
мелнишка лоза и бяло сухо букет от 6-7 сорта бяло българско грозде, което вирее в
мелнишкия регион, има и къща за гости
 Аугео фемили естейт, с. Враня, собствените лозя от традиционните български
сортове Мелник 55, Широка Мелнишка и Руен са на 12 км от град Мелник,
винифицират в Орбелус
 Либера Естейт, с. Хотово, лозята са над 350 дка в землището на селата Хотово,
Лозеница и Зорница, за първи път вина с марката Либера се винифицират през 2013
година. През 2017 портфолиото е разширено с типичните мелнишки сортове.
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 Сийуайнс, с. Хърсово, една от най-новите инвестиции във винения сектор в района,
прилагат се биодинамични практики в лозарство и винопроизводство, към избата ще
се строи и хотел за туристи, винифицират в Дамяница
 Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство ООД, село Плоски, винарната има и
къща за гости, семейна винарна с 30 дка лозя и капацитет от 15 до 25 тона вино
 Винарска изба Кьосев, с. Илинденци, специализирана в производството на
висококачествени вина в лимитирани серии
6.6. Занаяти









Ателие Ликин - икони и стенописи, витражи, дърворезба
Сдружение „Зографи“, Сандански
Грънчарство - Янко Петров, художник и реставратор
Ковачница – към Бисерова гоф-къща в с. Пирин
Тъкане, предене и готвене на местни рецепти – с. Пирин
От бабината ракла – тъкане и предене в село Левуново
Гоблени и плетене – село Катунци
Тъкане, с. Левуново

6.7. Природни и културни забележителности, маршрути
Понятието местна идентичност, върху която обикновено се градят общите за дадена
територия марки е съвкупност от всички характеристики на района – природни
забележителности, културно наследство, традиции, обичаи, местни продукти и т.н. Много
често някаква характерна забележителност се превръща и в основа на името на марката, като
взаимно се обвързват популярността на мястото с популярността на продукта – пещерата
„Леденика“ дава името си на бирата, но и бирата чрез рекламната си кампания увеличава
туристическите посещения на пещерата. Имената на планините Пирин и Родопи също са в
основата на марки – Пиринско, Родопея, Родопи. Често като марки се използват и имената
на самите населени места (Боженци, Елена). В община Сандански няма една-единствена
забележителност, която да е типична само за нея (както са Сините камъни за Сливен
например), но има редица, които могат да се използват като основа за характерни имена. От
природните образувания такива са „Мелнишки пирамиди“, от водопадите – „Попина лъка“,
от езерата – „Тевното (Белеметско) езеро“ и „Чаирски езера“, от реките „Струма“ в някакви
вариации и „Санданска Бистрица“. Местностите „Туричка черква“ и „Тремошница“ също са
със специфични само за района имена, както и парка „Свети Врач“. Уникални за територията
са и имената на някои от селата в общината: Склаве, Храсна, Хотово, Поленица, Долени,
Джигурово и т.н., като се има предвид, че наименованията на някои от селищата са вече
използвани като марка - Дамяница, Рожен, Хърсово и Зорница.
Културното наследство също понякога е в основата на различни марки, които свързват
имиджа си с мястото, на което се произвеждат продуктите и услугите, без дори да са
географски означения. На територията на община Сандански има стотици паметници на
недвижимото и археологическо наследство. Формирани са два основни центъра - Античния
и късно-античен град под днешния гр.Сандански и Културно-историческа зона "Мелник Роженски манастир", включваща град Мелник, село Рожен и Роженския манастир. Според
тях са формирани и две туристически ядра - територията на общинския център, в който е
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развит предимно СПА туризмът и непосредствено гравитиращите към него селища Поленица, Ладарево, Ласкарево, Джигурово, Склаве, Ново Делчево и Дамяница, в които
успешно се развива и земеделието, както и има доста продукти, които се подават под
собствени марки. Другият туристически център е около Мелник и Рожен, в които е
разпространен културно-историческият и селският туризъм. Както вече се каза, Мелник и
Рожен като дестинации са своеобразни, вече наложили се нерегистрирани „марки“, както за
туристическите обекти, така и за продуктите – най-вече вино. Все пак, някои от реалиите
могат да бъдат използвани като уникални имена – Деспот Слав, Козма и Дамян.
На територията има и няколко локални културни маршрута, които могат да се използват за
популяризирането на марки за местните продукти и туристически услуги. Те имат
етнографска и архитектурна насоченост и свързват селища с висока степен на съхраненост
на градоустройствена структура и характерна архитектура, като за Цалимите и Любовка тя е
повлияна от родопския тип възрожденска къща, пренесен тук посредством тесните връзки на
селищата с Банско, Разлог и Неврокоп чрез строителството на майстори от неврокопското
село Либяхово. Маршрутът Горно Спанчево, Храсна, Бельово свързва села, възникнали през
ранното средновековие, със запазена селищна структура и архитектурно-строителни
недвижими културни ценности, съчетани с прекрасна природна среда. Културният маршрут,
свързващ селата Хърсово, Враня, Катунци, Яново, Петрово и Голешово се базира на
съхранени занаяти, бит и етнография, памет на средата, легенди и митология и съчетава
материално (движимо и недвижимо) и нематериално културно наследство. Третият
предложен културен маршрут е религиозен и съвпада с поклонническия път от Мелник до
Роженския манастир и екопътеката от Златолист – манастира „Свети Георги”, в който е
живяла Стойна Преподобна до Роженския манастир.
6.8. Събития, свързани с местната идентичност чрез които може да се
популяризира общата марка
 Пирин фолк. Фестивалът се провежда през първата седмица на месец септември, като
започва през 90-те като инициатива на община Сандански, Радио Благоевград и
Телевизионен център Благоевград и тази година ще има 28-мо издание. През 2000 г. е
вписан в Културния календар на Министерството на културата и вече е международен с
участието на творци от България, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния.
 Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите“ – тази година с 23-то
издание. Това е най-голямото международно младежко събитие в Югоизточна Европа.
Основната цел на фестивала е да се увеличат културните връзки между младите хора, да
се обменя информация и да се развиват контактите между тях, да се разширят
възможностите им за изяви и сътрудничество.
 Алея на занаятите. Организира се около великденските празници и е по инициатива на
община Сандански и читалище "Отец Паисий-1919" . Майстори занаятчии, както и и
творци в областта на приложните изкуства от всички краища на България представят
красотата и изкуството на българските занаяти, които са съхранили духа, традициите и
културата на различните местни общности. Форумът е първият по рода си в страната ни.
 Мелнишки дни на Възрожденската култура, организират се от община Сандански,
Читалище „Емануил Васкидович“ и Историческия музей. Включва демонстративни
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работилници за дърворезба, грънчарство, тъкачество, везба, плетене на дантела,
приготвяне на обредни хлябове и традиционно български ястия, фолклорна програма и
награждаване на участниците в „Хоро край Пирина“
„Хоро край Пирина“, Сандански, танцов фестивал за участници от цялата страна,
провежда всяка година в края на месец юни. Фестивалът е свързан с българския празник
на билките „Еньовден”.
„Балканско веселие“ – в продължение на 4 дни целодневно изложение на стоки от
балкански производители, обособени кулинарни зони за ценители на вкусната кухня,
занаятчийски работилници и творчески кътове
Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва, Пирина залюлява“ –
организиран от „Фолклорен Ансамбъл – Македонска хубост” гр.Сандански и община
Сандански. Основната цел е популяризиране на Пиринския фолклор, привличайки
танцьори-любители от цяла България.
Фестивал „Песни от извора“, село Петрово, фестивал на народна музика
Фестивал „Гроздобер“ в Мелник, провежда се през октомври, освен ритуалите на
гроздобера е и празник на кулинарията – месене на пити и баници, биене на мътеница,
качамак, шира; участват и фолклорни ансамбли към местните читалища
Фестивал на Мелнишкото вино „Златен грозд“, февруари, изложение на
винопроизводители от региона, фолклорна програма
Фолклорен събор "Леб и вино" в село Спатово - ежегодно през м. юни. Фестивалът
включва автентични изпълнения на песни, музика и танци от поречието на р. Струма:
Беласица, Огражден, Малешевията, Пирин, Осогово и Витоша. В рамките му се
провеждат конкурсите за "Селски обед", за най-вкусно ястие и "Убава мома".
Международен фолклорен фестивал “С песните на сестри Бисерови”. Провежда се
всяка година по традиция през месец юни за три дни в селата Пирин и Левуново, както и
в град Сандански, на площад "България". Прочутите в цял свят сестри Бисерови канят
групи от чужбина, които показват своето фолклорно изкуство.
„Тайните на бабината ракла”, Левуново, Представяне на автентични техники за
бродиране и плетене
„Сама ще изтъка черга” - С. Левуново, Разучаване технологията за тъкане на черги и
китеници в Клуба по занаяти
7. Видове сдружаване на земеделските производители

Както става ясно от добрите практики за видовете общи марки, независимо от обхвата и
юридическата си регистрация, те винаги са свързани с някакъв вид взаимодействия и
сдружаване – хоризонтално между отделните производители или вертикално между
производители и преработватели. Изграждането на интегрирани структури за повишаване на
конкурентоспособността на продукцията в селското стопанство е основен приоритет и на
ОСП и всички програмни документи.
В земеделието съществуват различни видове сдружаване, според правната форма на
регистрация, според целта на самото сдружаване и според желанието на участниците.
Най-разпространената и най-стара форма е кооперацията (имат се предвид само
земеделските кооперации, а не примерно ТПК или ЖСК), като те безспорно са и най77

подходящата форма за съвместна земеделска дейност, особено когато става дума за
обработка на земя, доставка на техника и суровини или пласментни (маркетингови) действия.
Кооперациите се регистрират по Закона за кооперациите. След приемането ни в ЕС, по-нова
форма на сдружаване са организациите и групите на производители, които на практика
приличат на маркетинговите кооперации, но учредяването им става на два етапа регистрация по Търговския закон или Закона за кооперациите (организациите и групите са
или ООД, или СД, или кооперация), а след това – признаването им в МЗХГ. Също по-нова
форма са и т.нар. селскостопански или агро-производствени клъстери (хоризонтално и
вертикално взаимодействие), които се регистрират обикновено като сдружения с
нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на ЗЮЛНЦ. В българското законодателство няма
определена задължителна норма за юридическата регистрация на клъстерите. В земеделието
съществуват и браншови организации и сдружения, като те обаче рядко са с териториален
обхват и нямат отношение към създаването на общи териториални марки. Безспорно найоблагодетелствани от закона са организациите и групите на производителите, тъй като те
получават финансиране по специално създадена за тях мярка 9 от ПРСР.
7.1. Кооперации
Думата "кооперация" има латински произход и означава сътрудничество, взаимодействие и
взаимопомощ. Формите на комунално стопанство и сдружаване са познати още от
древността - т.нар. „задруги“ на римляните. Първата кооперация в Европа е швейцарската
„Виа мала“ – задруга от 1472 г., първата регистрирана според съвременното търговско право
- потребителската кооперация, основана през 1828 г. в Англия от Робърт Оуен. През 1852 във
Великобритания е въведен първият закон за кооперациите и в повечето страни подобни
закони се въвеждат до края на века или в началото на 20 век. Кооперацията е форма за
обединение на малоимотни или дребни производители за извършване на стопанска,
производствена, потребителска или строителна дейност. Предпоставката за развитие на
кооперативното движение в селското стопанство е самата структура на земеделието по света,
която съществува и днес – малко големи собственици и множество малки и средни
стопанства. Това е начин да се окрупни земята и да се обработва по-ефективно, с по-малко
средства и често пъти начин да се отстранят посредниците в търговията със селскостопански
стоки.
Днес кооперациите са сред най-популярните форми на сдружаване в земеделието. Според
интернационалния кооперативен алианс (ICA), кооперациите в световен мащаб имат над 1
млрд. членове, в тях са заети близо 1.5 млрд. души, като осигуряват прехраната на над 3 млрд,
във вид на работни места и доходи за семействата. Най-много са кооператорите в САЩ – 256
милиона, следват Индия с 95 млн. и Япония със 77 млн. В Европа най-много кооператори
има в Италия - 12.6 млн. Най-голямата кооперация в света е испанската „Мондрагон“ с 80
хил. членове и работници, 289 предприятия в 41 страни, като печели годишно 14 млрд. евро.
В северната част на Европа земеделието е предимно на кооперативен принцип - в Дания 91
% от преработката и реализацията на млякото, 93 % от свинското месо и 65 % от говеждото
месо се реализира от търговски кооперации; в Холандия кооперативната търговия заема 87
% от преработката и пласмента на млякото, 60 % на зърното, 80 % на плодовете и зеленчуците
и 95 % от продажбата на цветя. Тези данни показват, че дребното и средно земеделско
стопанство навсякъде по света не функционира ефективно и се обединява доброволно, за да
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може да защити интересите си и не бъде погълнато от големи производители и глобалните
корпорации.
В България кооперативното движение се заражда и развива скоро след Освобождението, като
първата кооперация е производствена и е създадена през 1890 г. в с. Мирково, Пирдоп, от
земеделското дружество „Орало”. В предвоенния период у нас преобладават кооперативните
сдружения в селата, и по-малко в градовете, където има предимно взаимоспомагателни каси.
В края на 1934 г. от общо 1335 броя кооперации, 165 са били потребителски и 415 - за общи
доставки, продажби и преработка, а останалите за кредити и пласмент. Кооперациите в
България в този период са били толкова силни, че са заемали второ – трето място в Европа
по оборот и реализирани печалби. След 1944-та година „кооперация“, става синоним на
ТКЗС и на национализацията на земята и собствеността и като следствие до ден днешен
кооперативното движение в страната е слабо развито, а производителите трудно се
мотивират да се обединяват и сдружават. През 90-те години повечето земеделски кооперации
в България са създадени със закон, като голяма част от тях са правоприемници именно на
бившите ТКЗС-та и с течение на времето фалират или са закрити. Едва в последните десетина
години малките стопанства започват отново да се ориентират към идеята към сдружаване и
общи действия. В момента в България има малко над 900 земеделски кооперации и те
обработват около 18% от земеделската земя, а броят на членовете им наброява към 30 хиляди
души, като повечето кооперации са с по 20-30 члена и само няколко – с от по 100 до 2000
души.
Основаването и регистрацията на кооперации в България е регламентирано в Закона за
кооперациите. Изключение прави жилищно-строителната кооперация (ЖСК), чиято
регламентация се съдържа в отделен закон – Закона за жилищностроителните кооперации.
Определението е дадено в чл. 1 „Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив
капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество
осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и
културни интереси. Кооперацията е юридическо лице.“ Тук трябва да се отбележи, че
кооперацията е търговец- юридическо лице и по това си прилича с търговските дружества,
регистрирани по Търговския закон. В същото време кооперацията не е търговец в
класическия смисъл, тъй като има редица разлики с другите юридически лица (фирми).
Основните разлики са: учредители и членове на една кооперация могат да бъдат единствено
физически лица, при търговските дружества може да има за участници всякакви правни
субекти; минималният брой членове на една кооперация е 7 дееспособни физически лица,
при търговските дружества може да има едноличен капитал до неограничен брой
съдружници и собственици; кооперацията е доброволно сдружение с променлив брой
членове без да се променя регистрацията (при фирмите всяка промяна на съдружниците се
вписва в регистъра) и с с променлив капитал - напускането на всеки един член води до
промяна в активите на кооперацията (промяна в капитала), докато при търговските
дружества капиталът остава същия, само дяловете сменят собственика си; членството в
кооперация не може да се прехвърля на друго лице, нито да се наследява при смърт на
кооператор; управлението на кооперацията не зависи от размера на дяловото участие всеки член има 1 глас в Общото събрание, независимо от размера на неговата вноска, тъй
като принципът е, че участват личности, а не капитали; кооперацията изисква лично участие
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на всички кооператори в дейностите, които развива, за разлика от търговското дружество,
което може да си назначи управител и различни служители.
Видовете кооперации се определят по различни критерии. Според предмета на дейност те
се разграничават на потребителски, земеделски и трудовопроизводителни, риболовни,
кооперации на граждани с намалена трудоспособност, кредитни, маркетингови и т.н.. За
всеки от тях има законови разпоредби, съобразени с особеностите им. В зависимост от
членовете си, кооперациите се разделят на първични и производни. Първичните са
същинските кооперации, но по решение на общите си събрания, те могат да се обединяват в
териториални, отраслови, национални и други съюзи. За образуване на съюз са необходими
най-малко седем кооперации. Кооперативният съюз е юридическо лице също със статут на
кооперация.
Потребителските кооперации са от най-стария вид, като масово са създавани още през 30те години на 20 век и са досега са най-разпространената разновидност по цял свят. Целта им
е задоволяване на някакви потребителски нужди на ниски цени. Класически пример са
системите за изкупуване на биологична продукция - AMAP във Франция, CSA в
англосаксонските страни, Teikei в Япония – 10-20 семейства се обединяват на доброволен
принцип в кооперация, за да изкупуват продукцията на определена ферма, като често плащат
„на зелено“ и затова на значително по-ниска цена от пазарната. Много често тези
кооперативи разполагат и със собствени търговски обекти – практика позната и у нас. В
други случаи този тип кооперации са насочени към взаимни услуги - например родителските
кооперативи, които отглеждат съвместно децата си, вместо детските градини. Има много
видове потребителски кооперации, работещи в области като здравеопазването, застраховане,
жилища, пътувания и лични финанси. Освен хранителни стоки, често потребителските
кооперации могат да доставят на членовете си инвентар, строителни материали, суровини и
др. на по-ниски цени.
Кредитните кооперации също са сред на-стария вид. Те съществуват като локални кредитни
(спомагателни) каси или регионални популярни банки. Дейността им се състои в това да
осигуряват взаимен кредит на членовете си, при сравнително по-облекчени условия от
Търговските банки. В много страни тази форма е част от финансовата система. В Холандия
например, кредитните кооперативи имат над 100 хил. членове, около 900 независими местни
кооперативни банки и 3 хил. отделения (каси), обединени в Централна кооперативна банка.
Тя осигурява 90% от земеделските кредити в страната. В Австрия местните Райфайзен
банкови кооперации са 802 с 1,7 млн. членове, като държат 25% от спестовните депозити и
дават около 67% от кредитите в земеделието. Освен собствените си делови вноски, те
използват и значителни суми от външни източници - преференциални държавни кредити и
субсидии. У нас съществуващата широка мрежа от кредитни кооперации до 1947 г. е
унищожена, а спомагателните каси по време на социализма са на друг принцип. Според
сегашния Закон за кооперациите, спомагателните каси не могат да бъдат самостоятелни
юридически лица, а действат само в рамките на една конкретната кооперация и то с
разрешение на БНБ.
Производствените кооперации са обединения за производство на различни стоки и
продукти, вкл. обработка на земя и селскостопанска продукция, преработка на храни. В
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миналото в такъв тип кооперации земята е била обща собственост, а член-кооператорите са
получавали заплати. Класически пример са бившите ТКЗС у нас. Днес никъде в развитите
страни не съществува т.нар. „пълно коопериране“, с изключение на Италия, където има
производствени кооперации за колективно обработване на държавни земи и във Франция за ползване на планинските пасища. В много държави е забранено подобно съвместно
владеене на земята. В нашия Закон за кооперациите също има забрана кооператорите да
апортират земите си като имущество. Според чл. 31, ал. 4 всеки член на кооперацията избира
начина на ползване на своите земи: отдава ги под аренда на кооперацията, обработва ги
самостоятелно, като ползва производствените услуги на кооперацията, предоставя ги за
съвместно обработване на кооперацията с писмен договор, който подлежи на нотариална
заверка и вписване (но земята си остава негова собственост и не е част от имуществото на
кооперацията).
Трудово-производителни кооперации (ТПК) са известни като т.нар. „работническа“
собственост. Всички членове полагат личен (обикновено) ръчен или физически труд и
кооператорите съвпадат с работещите в кооперацията хора. Този тип кооперации обикновено
са за дребни занаятчийски предмети или услуги - шивашки, печатарски, в областта на
сладкарството и т.н. ТПК са около 10% от всички кооперации по света, като най-често в тях
работят хора с намалена трудоспособност. У нас има около 300 трудово-производителни
кооперации с повече от 20 хиляди члена, в 38 от тях са ангажирани около 3500 хора с
увреждания. Има и 17 регионални съюза, които заедно с кооперациите са членове на
Националния съюз на трудово-производителните кооперации.
Кооперации за преработка и реализация, обикновено на земеделска продукция. Те се
занимават с изкупуване, съхранение, преработка, пласмент и реализация на храни. В Европа
такива кооперации осигуряват около 60% от крайната продукция на хранителни стоки.
Например, във Франция – 79% от млякото за консумация се изкупува от кооперации, а 50%
от маслото се продава пак от кооперации. Виното там се произвежда изцяло на кооперативен
принцип – собствениците на лозя се обединяват в кооперация, която сключва договор с голям
винопроизводител от района. Т.е. гроздето не се изкупува, а кооператорите получават част
от печалбата от продажбата на готовото вино. В Холандия кооперациите изкупуват,
преработват и реализират около 80% от млякото, плодовете и зеленчуците и 60% от зърното
и зърнените храни. В Норвегия Швеция, Финландия и Дания над 85% от селскостопанската
продукция се изкупува, преработва и реализира от такива кооперации. По принцип, този вид
кооперации произвеждат 50% от всички храни по цял свят. На първо място това са
кооперативни заводи за преработка на мляко, следвани от такива за преработка на месо,
плодове и зеленчуци. Целта е да се затвори веригата производство-преработка-продажба,
като така се избягват прекупвачите и търговците на суровини и всички по веригата си
осигуряват по-високи доходи.
Кооперации за съвместно използване на селско-стопанска техника – обикновено
закупуват машини, предимно специализирани и скъпо струващи, каквито отделният
производител - член-кооператор не може да си позволи или не може да натовари пълноценно.
Кооперацията отдава машините под наем по предварително определен график срещу
заплащане на услугите, т.е. разновидност са на потребителските кооперации за „взаимни
услуги“. В този случай техниката е собственост на отделните членове-кооператори, като
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всеки има по една различна машина – трактор, комбайн, сеялка. Собственикът обработва сам
с машината си нивата на колегата, срещу помощ от негова страна с друга машина или срещу
заплащане, което е предварително определено.
Пласментно-снабдителни (маркетингови) кооперации, които може би са най-важни за
земеделието. Те са два вида - снабдителни: обслужват производствените нужди на техните
членове като доставят торове, семена, препарати, комбинирани фуражи, хранителни добавки
и машини; пласментни - осъществяват общите продажби на земеделската продукция на
своите членове, която не отива директно за преработка. Напоследък се развиват и
маркетингови кооперации, които продават и преработена продукция.
Най-важни по отношение на регистрациите на обща марка за продукти или услуги са именно
пласментните (маркетинговите) кооперации. Чрез тях продукцията достига до
потребителя в подходящ търговски вид, а в редица случаи и със собствена търговска
колективна марка. Освен пряката търговска дейност, тези кооперации обичайно
осъществяват и първична заготовка и преработка - изсушаване, сортировка, почистване,
окачествяване, опаковка и др., съхраняване и транспорт на земеделските стоки.
Маркетинговите кооперации често притежават хладилни складове, опаковъчни линии,
машини за сушене, помещения за съхранение, камиони за превоз, като в много от случаите
те са изградени или закупени по различни проекти от ПРСР в държавите от ЕС. Реализацията
на продуктите се осъществява по цени на едро и се конкурира с големите търговски фирми,
които имат традиционен монопол в търговията на отделен вид стоки, като така се осигуряват
по-високи цени за производителите-кооператори. В много случаи се изготвят и общи
маркетингови и рекламни стратегии за продуктови линии или за отделни стоки. На практика,
този вид кооперации осъществяват не само търговия, но и непосредствено въздействат върху
организацията на пазарите и скъсяват веригата на доставки и връзката производителпотребител. Чрез маркетингови кооперации от пласментен вид обикновено се продават
плодове, зеленчуци, мляко и млечни произведения, билки и подправки, мед и преработени
храни от типа на сладка, лютеница, компоти и консерви, както и замразени храни. Те са найблизо до другия вид сдружаване – организации и групи производители.
Регистрацията на кооперации става по реда на чл. 2 от Закона за кооперациите
„Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат
решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира
председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.“ Регистрацията се
извършва на няколко етапа: предварителен – учредяване на общо събрание, съставяне на
устав, избор на управителни и други органи според устава; на следващия етап се подава
заявка за вписване в търговския регистър по заявление на управителния съвет, а третият етап
е свързан със самото вписване, от датата на което кооперацията вече се счита за
регистрирана. През 2003 Европейският парламент приема „Закон за европейското
кооперативно дружество“, който позволява регистрирането на кооперации да става на
европейско ниво. У нас е създадена възможността за регистриране на Европейско
кооперативно дружество със седалище в Република България, което се учредява по реда на
Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
– чл. 51а.
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7.2. Организации и групи на производители
Поради свръхпроизводството на зърнени култури, още в края на 90-те години на 20-ти век
започва реформа на ОСП за целенасочено подпомагане на другите земеделски сектори, като
най-важен от тях е производството на плодове и зеленчуци. Създаването на организации на
производителите на плодове и зеленчуци още тогава става един от основните механизми на
ЕС за подкрепа на сектора. При следващите реформи на ОСП се приема още по-широк набор
инструменти за целенасочено подпомагане на организациите на производителите с цел да се
предотвратяват и да се управляват кризите на пазара. Създадени са стимули, с които да се
насърчат сливания на организациите, обединението им в асоциации и също така
транснационалното сътрудничество.
Приоритет за периода 2014-2020 г. е подобряване и скъсяване на веригата на доставките на
храни. Не само в България, но и във всички държави в ЕС, изкупните цени на земеделските
продукти са много ниски, а цените, които плащат крайните потребители са високи.
Икономическите анализи на ЕК доказват, че основната част от добавената стойност на
земеделската продукция отива у преработватели, за транспорт и у търговците. Основна
причина е съществуването на множество и разпокъсани териториално малки стопанства,
които трудно се конкурират с големите и са подложени на ценови натиск от страна на
търговците на едро и преработващата промишленост. Регламент (ЕО) № 1308/2013 г. на
Парламента и на Съвета за установяване на общата организация на пазарите на
селскостопански продукти, дава възможност на държавите-членки в новия Програмен
период да въведат признаване на организации на производители, асоциации на организации
на производители и междубраншови организации във абсолютно всички сектори на
земеделието.
Друга новост е, че първоначално организациите и групите на производители може да се
създават само на маркетингов принцип, като основната им цел е съвместната реализация на
пазара (това важи и сега за сектор плодове и зеленчуци). В новия Програмен период, на
производителите се дава възможност да се обединяват в организации не само за съвместни
продажби, но и за постигане на широк набор от цели - оптимизиране на производствените
разходи, провеждане на научни изследвания, използване на екологични практики, въвеждане
на производствени стандарти, устойчиво управление на природните ресурси, прилагане на
инициативи за популяризиране и др. Трябва да се отбележи, че организации и групи на
производители се създават само за секторите на първичното земеделско производство,
т.е. за производство на непреработени земеделски продукти, като под условие в тях се
разрешава и членството на преработватели, но самостоятелни организации и групи на
преработватели не са позволени. Това е и един от ограничаващите фактори за този вид
сдружаване.
Общите правила и изисквания за признаване на организации и групи на производители
във всички сектори на земеделието, както вече се спомена, са разписани в Регламент (ЕС)
№ 1308/2013. За прилагането на този общ режим в България е издадена Наредба № 12 от
2015 г. (за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и между-браншови организации и на
групи производители). Тъй като организации на производители в сектора на плодовете и
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зеленчуците се признават и преди последната реформа на ОСП, за този сектор съществува
по-подробно законодателство на ЕС. За тях има и допълнителен Делегиран Регламент (ЕС)
2017/891 на ЕК, а у нас признаването на ОП на плодове и зеленчуци е уредено с Наредба №
11 от 2007 г. (за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове
и зеленчуци и на техните асоциации и за реда и условията за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми). Наредбата е променена след 2017 г., при което някои от
нейните изисквания са уеднаквени с изискванията за признаване на организациите по общата
Наредба № 12. В Регламент (ЕС) № 1308/2013г. са включени и специални правила за
признаването на ОП в сектора на млякото и млечните продукти, които са по-опростени в
сравнение с общия правен режим за другите организации. У нас те са уредени в отделна
Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. (за договорните отношения в сектора на млякото и
условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и
междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти). Подпомагането на
създаването на организации и групи на производители става по Мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производителите” от ПРСР. Трябва да се каже, че за признатите
ОП и ГП има срок на подпомагането, въпреки че те могат да продължават да съществуват и
след това. През 2018 г. у нас са признати 92 организации и групи производители, в които
членуват над 500 земеделски производители. В края на 2019 г. има общо 75 ОП и ГП, като
24 от тях са за плодове и/или зеленчуци, в сектора мляко са 20, зърнено-житни и маслодайни
култури – 7, медицински и етеричномаслени култури – 6, по 1 за технически и зърненобобови култури, за мед и пчелни продукти – 6, 2 за винено грозде и 2 за месо и вълна, по 1 за
гъби и картофи. На територията на МИГ Сандански няма създадени такива групи и
организации.
Териториалният обхват на признатите организации и групи производители не е ограничен.
Най-често малки и средни земеделски производители от съседни населени места се
обединяват за съвместни продажби, с цел оптимизиране на разходите за търговия, маркетинг
и реклама, въвеждане на качествени стандарти или екологични практики. ОП и ГП на
териториален принцип се създават и с цел регистриране на обща марка като част от пазарната
стратегия, като в най-разпространените случаи това са географски означения (ЗНП и ЗГУ),
тъй като именно те са свързани с определена територия. Тъй като в законодателството няма
изисквания, ОП и ГП могат да се създават и на регионален и дори национален принцип, като
обединяващото е продуктът, който ще се предлага (мляко, плодове). Такъв тип по-голямо
сдружаване се прави с цел съвместен износ за ЕС или трети държави, при доставки за един и
същи клиент (голям преработвател, търговска верига), за съвместни научни изследвания,
промоционални програми или защита на наименования на продукти (ХТСХ).
Организациите и групите производители са юридически лица, като според Наредба №
12/2015г. могат да са: дружество с ограничена отговорност (ООД по Търговския закон),
събирателно дружество (също по Търговския закон), кооперация (по Закона за
кооперациите). Презумпцията е, че това са икономически единици, които извършват
стопанска дейност и имат качеството „търговец“. Поради това, те не могат да бъдат
регистрирани като сдружения с нестопанска цел. Всички създадени до момента у нас
организации и групи са дружества с ограничена отговорност (ООД). Причината за това е, че
другите две правни форми имат недостатъци, които ги правят трудно приложими за този вид
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дейност. Една от причините е, че членовете на организациите и групите задължително са
регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани, а също и че в ОП и ГП могат да членуват
не само физически, но и юридически лица (подобно на съдружниците в другите ООД), което
обаче е недопустимо при кооперациите. Недостатък на събирателното дружество пък е
неограничената отговорност на неговите членове относно задълженията на организацията –
това са нещо като ЕТ, но със съдружници, които отговарят с цялото си имущество, вкл. и
личното, което е неприемливо и рисковано при търговските сделки. Разбира се,
допълнително изискване към членовете на ОП и ГП, които се признават по реда на Наредба
№ 11/2007г., е да са производители на плодове и/или зеленчуци, а членове на ОП и ГП, които
се признават по реда на Наредба № 1/2015г., могат да бъдат само производители на сурово
мляко.
Трябва да се отбележи, че в организациите и групите могат да членуват и физически и
юридически лица, които не са производители на първични земеделски продукти, но
тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване – например
преработватели или търговци, които допринасят за записаните от организацията или групата
цели. Ако организацията е създадена с цел подобряване на качеството на продуктите, неин
член може да бъде лаборатория, а когато целта е научни изследвания и иновации, в нея може
да членува научна или изследователска организация. Такава възможност за членство на непроизводители не съществува единствено за сектора на млякото. Дейността на членовете,
които не са земеделски производители е спомагателна за ОП и ГП и стойността на
предлаганата от тях продукция не се включва нито при признаването (иска се обем,
реализиран на пазара), нито при подпомагането (при кандидатстване по мярка 9) на
организацията или групата производители.
Минималният брой на членовете на ОП и ГП е различен. За организациите производители,
включително на плодове и зеленчуци, минималният брой членове е 6, само за организация
производители на мляко е 5 члена. Минималният брой членове на група производители е 4.
За получаване на подпомагане по Мярка 9 от ПРСР минималният брой членове е 6 за ОП и 4
за ГП. Както се вижда, минималният брой членове е един от разграничителните критерии
между организация и група. При организация производители на плодове и зеленчуци е
налице важна особеност - при определянето на броя на членовете се включват и членовете
на юридическо лице, което членува в организацията. Т.е. ОП на плодове и зеленчуци може
да се състои от фирма-юридическо лице с 5 съдружника плюс само още един производител.
Изискване съгласно Наредба № 12/2015 г. има и минимална стойност за предлаганата на
пазара продукция. За ГП стойността е не по-малко от 25 хил. лева годишно, за ОП – не помалко от 50 хил. лева, като това важи само, ако ще кандидатстват по мярка 9 от ПРСР.
Предлаганата на пазара продукция включва само тези продукти, за които съответната
организация или група производители е поискала признаване. Когато нейните членове
произвеждат и други продукти, тяхната стойност не се включва в минималната изискуема
стойност. В нея се смятат само предлаганите на пазара непреработени земеделски продукти,
като изключение се прави за ОП и ГП за плодове и зеленчуци, които могат да включат в
стойността и преработените продукти. На практика, под размер на реализираната продукция
се разбира общият годишен оборот, който се доказва с всякакви счетоводни документи. Тъй
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като за признаване обичайно кандидатстват новосъздадени организации и групи на
производители, оборотът им се изчислява като сбор от оборотите на членовете за предишната
година.
Организациите и групите на производители могат да бъдат създавани в почти всички
сектори на земеделието, като тези за плодове и зеленчуци, както и за мляко са по отделни
наредби. За групите има по-ограничени сектори. Организация или група на производители
може да бъде създадена и призната в един от изброените по-долу сектори. Един сектор
включва множество култури и продукти. Ако нейните членове произвеждат земеделски
продукти, които попадат в повече от един от посочените сектори и желаят да се обединят,
трябва да създадат отделна организация или група за продуктите от всеки един сектор.
Организации на производители по сектори, според Наредба № 12 от 5.05.2015 г












зърнено-житни и маслодайни;
медицински и етерично маслени култури;
зърнено бобови култури;
технически култури;
картофи;
месо и вълна;
мед и пчелни продукти;
винено грозде;
яйца;
копринени буби;
живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и
декоративна растителност;
 семена и посадъчен материал
Организации на производители по сектори, Наредба № 11 от 15.05.2007 г.
 пресни плодове и зеленчуци;
 плодове и зеленчуци за преработка;
Организации на производители по Наредба № 1 от 28.01.2015 г
 мляко и млечни продукти;
Групи на производители по сектори:











зърнено-житни;
медицински и етерично маслени култури;
зърнено бобови култури;
технически култури, с изключение на тютюн;
картофи;
мляко;
месо, с изключение на риба и аквакултури;
мед;
винено грозде;
яйца;
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 плодове;
 зеленчуци.
Организация или група на производители може да бъде призната за производството на един,
на няколко или на всички продукти от съответния сектор (например, жито, пшеница,
слънчоглед, рапица и т.н. или домати, краставици, ябълки, круши и т.н.). В този случай няма
задължение нейните членове да произвеждат всички продукти от съответния сектор, те имат
възможност да произвеждат само някои или един от продуктите. Организациите на
производители от сектора на плодовете и зеленчуците могат да бъдат признати както за
производство само на плодове или само на зеленчуци, така и на един или повече видове
плодове и/или зеленчуци. Гъбите са част от сектора на зеленчуците. В една организация за
производство на мляко могат да членуват производители на различни видове сурово мляко,
както и един неин член може да участва с производството си на различни видове млека краве, овче, козе и биволско. Забраната за създаване на групи производители на тютюн
произтича от забраната за пряко подпомагане на този сектор със средства от земеделските
фондове на ЕС.
За разлика от кооперациите, както и от търговските фирми, организациите и групите на
производителите не се създават и признават по принцип, а само и единствено за изпълнение
на определени в законодателството цели. Организациите на производители във всички
сектори, извън плодовете и зеленчуците и млякото, признати по Наредба № 12/2015 г., могат
да бъдат създадени за постигане на една или повече цели.
Цели пред организациите на производителите по Наредба № 12/2015 г.
 планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение
на качеството и количеството;
 концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени
от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
 оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите,
за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към
животните и за стабилизиране на цените на производителите;
 провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи свързани с
устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата
конкурентоспособност и развитието на пазарите;
 насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на
екологосъобразни практики за отглеждане, както и производствени техники, практики
и методи за хуманно отношение към животните;
 насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени
стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със
защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с
национални означения за качество;
 управление на вторичните продукти и на отпадъците, с цел опазване на качеството на
водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие;
 устойчиво използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от
изменението на климата;
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 прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара;
 управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за
развитие на селските райони 2014 - 2020 г.;
 предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за
застраховане.
Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които се признават по реда на
Наредба № 11/2007 г. могат да бъдат създадени само за постигане първите три от посочените
цели, които са маркетингови. Важна особеност на ОП на плодове и зеленчуци е, че по
принцип техните членове трябва да реализират на пазара чрез организацията цялото
произведено количество продукти, за които тя е призната. Те могат да предлагат пряко на
пазара до 80 % от произведените продуктите на крайни потребители, както и в случай, че са
получили разрешение от сдружението, да продадат самостоятелно продукти, които
представляват незначителна част от предлаганата от нея на пазара продукция или не се
включват обичайно в нейната търговска дейност.
Цели пред организациите на производителите на плодове и зеленчуци, признати по
Наредба № 11/2007 г.
 планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение
на качеството и количеството;
 концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени
от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
 оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите,
за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към
животните и за стабилизиране на цените на производителите;
Подобно на тях ОП в сектора на млякото и млечните продукти също могат да бъдат
създавани само за постигане на следните маркетингови цели. Характерно за сектора на
млякото и млечните продукти е, че правният режим за признаването на организациите е
обвързан със системата на задължителни писмени договори за реализация на млякото.
Цели пред организациите на производителите на мляко, признати по Наредба № 1 от
28.01.2015 г
 осигуряване на планирането и приспособяването на продукцията към търсенето, поспециално по отношение на качеството и количеството;
 концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете ѝ;
 оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на
производителите.
Групите на производители, които кандидатстват по Мярка 9 „Учредяване на групи и
организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г., също трябва да са създадени за
постигане на една или повече точно определени цели.

Цели на групите производители:
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 адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членове
на такива организации;
 съвместно пускане на пазара на стоки, включително подготовка за продажби,
централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
 установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията,
включително за прибраната реколта и за наличностите;
 други дейности, които могат да се осъществяват от ОП и ГП като изграждането на
умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на
иновационните процеси.
Организациите и групите на производители могат да кандидатстват по мярка 9
"Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., когато
са създадени за постигане на една или повече от следните цели: 1. адаптиране към пазарните
изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации; 2.
съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация
на продажбите и доставки за купувачи на едро; 3. установяване на общи правила за събиране
на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите; 4.
други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като
изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването
на иновационните процеси.
Регистрацията на организации и групи производители преминава през няколко етапа.
Първият етап е свързан с регистрацията по търговския закон (или закона за кооперациите),
като предварително са избрани културите в съответния сектор – една или няколко,
формулирани са целите, според записаните в наредбите (също една или няколко), учредяване
на дружеството, съставяне на бизнес и финансов план за конкретни пазарни действия, които
ще бъдат предприети и др. Предварително се изготвя и устройствения акт (устав), като той
трябва да включва някои задължителни по наредбите клаузи, както и всички въпроси, които
са оставени за свободно договаряне в законодателството – финансиране, вноски, имущество.
Вторият етап е внасянето на заявление за признаване в МЗХГ, като то се съставя по
стандартен образец, приложен към съответните Наредби. За организации и групи, които
желаят да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”
от ПРСР се изискват допълнителни документи. Попълването на заявлението и на
документите към него се извършва съгласно Насоки, качени на интернет страницата на
МЗХГ. В тримесечен срок от подаване на заявлението за признаване министърът на
земеделието и храните със заповед признава съответната ОП и ГП или прави мотивиран
отказ. В заповедта за признаване се посочва дали ОП и ГП отговарят на изискванията за
кандидатстване по мярка 9. МЗХГ съхранява и поддържа база данни за признатите
организации и групи производители.
МЗХГ осъществява и последващ контрол и извършва периодични проверки, включително
проверки на място, за да установи дали признатите организации и групи производители
продължават да отговарят на изискванията. Всяка година се проверяват най-малко 30 % от
признатите организации и групи, като всяка от тях се проверява най-малко веднъж на 3
години (за плодове и зеленчуци на 5 години) и не по-често от веднъж годишно. Проверките
на място на организациите производители на мляко се извършват най-малко веднъж
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годишно. При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване,
организацията или групата производители е длъжна да уведоми МЗХГ в 14-дневен срок от
настъпване на промяната. Признатите организации производители представят ежегодно в
срок до 30 август на текущата година в Министерството информация за броя на членовете,
площите на която се произвеждат културите, продуктовия обхват и продадените крайни
продукти с данни за стойността и обема им.
Както се вижда, признаването на ОП и ГП изглежда сложен и бюрократичен процес с много
условия и изисквания, което е и основен недостатък и обяснява нежеланието на
производителите да се обединяват по този начин. Всъщност пречките са най-вече в етапите
на признаване от МЗХГ, тъй като иначе става въпрос за регистрация на обикновено ООД. За
секторите на първична земеделска продукция обаче, това е единственият начин за поуспешна пазарна реализация – примерно за плодовете и зеленчуците на отделен фермер
трудно може да бъде защитена самостоятелна търговска марка. За ОП, която обхваща даден
регион, регистрацията на обща марка е обичайна практика – било тя обикновена търговска
или ЗНП и ЗГУ. Друго предимство е оптимизиране и скъсяване веригата на доставки – общ
договор с голям преработвател или за продажба на едро, примерно на вериги. Преимущество
е и по-големият достъп до финансиране по мерките от ПРСР.
7.3. Клъстери
На ниво ЕС, както и у нас, наред с интегрирания териториален подход, се търсят и нови
бизнес модели, които включват внедряване на иновации, производство на продукти с висока
добавена стойност и трансфер на знания. Клъстерният подход е един от начините на
концентрация и интеграция на производителите или на производителите с преработвателите,
с цел подобряване на пазарните позиции, оптимизиране на разходите, създаване на
публично-частни партньорства. Клъстерите са вид коопериране на свързани или сходни
производства, съвместно използване на услуги или доставки, научни изследвания,
консултации, финансово обслужване. В много от случаите клъстерите осигуряват за
членовете си повече достъп до информация, водят до създаване на съвместна марка и
правят по-ефективни общите маркетингови действия в областта на продажбите и
реализацията.
Идеята за клъстери се появява още в края на 19-ти век, когато някои икономисти обръщат
внимание на причините и впоследствие на ползите от концентрираното локализиране на
някои производства в конкретни райони или градове (добив на полезни изкопаеми,
градинарство, зеленчуци и плодове). Самият термин „клъстер“ се появява в публичното
пространство на икономиката (терминът е от компютърните програми и означава
„струпване“) през 70-те години на 20-ти век, като под него се разбира група свързани сродни
предприятия или група процеси, с цел концентрация на производството. Първите клъстери
са в областта на туризма и строителството, както и на автомобилостроенето, обединението
на участниците е по тяхна инициатива и без подкрепата на правителствени или местни
организации и стратегии. Идеята за клъстеризация се развива, като в края на 90-те години
постепенно се превръща в нов подход за интегрирано, включително и интегрирано
териториално развитие на регионите на ЕС. Клъстерът е определен като „географски
свързана концентрация от сходни, взаимосвързани или допълващи се фирми с активни
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комуникационни канали за бизнес и диалог, ползващи обща специализирана инфраструктура,
пазари на труд и услуги, споделящи еднакви възможности за развитие и заплахи“. Т.е.
клъстерът е обединение на производителите на сходни продукти от определена територия,
които ползват общи ресурси, услуги и инфраструктура, както и достигат съвместно на пазара.
В последните 10 години клъстерите са вече основен елемент от политиката на ЕС за развитие
на регионите и за подкрепата им са създадени редица финансови инструменти. Изградена е
и Европейска клъстерна обсерватория, която дава определението на клъстер като:
„регионална концентрация на икономически дейности и представените в тях индустрии,
които са свързани чрез множество междусекторни връзки, (наричани още „свързана
диверсификация”). В него се включват различни по вид компании, а именно доставчици,
производители на крайни продукти и услуги, както и други участници в областта на
иновациите, като изследователски и образователни институции, специализирани
правителствени агенции, финансови участници и много други организации”. Както се вижда,
в сравнение с предишното разбиране, клъстерът вече е с разширен териториален обхват и
може да засяга цели региони (вкл. и между няколко съседни държави), да включва не само
един вид производства, но и свързаните с тях дейности, въвежда се понятието за обмяна и
съвместно ползване на иновации и образование, както и идеята за подкрепа от страна на
публичните институции. Почти във всички държави на ЕС има стратегии за насърчаване
създаването и поддържането на клъстери във всички сфери на икономиката, вкл. и в селското
стопанство.
Създаването на клъстери в земеделието е сравнително ново явление и цели засилване на
взаимодействието и кооперирането между земеделските производители, което е в основата
на политиките за запазване съществуването и повишаване конкурентоспособността на
малките и средни стопанства. . В зависимост от характера на връзките, може да се говори за
хоризонтални, вертикални или секторни клъстери. При хоризонталните,
производителите са на едно и също ниво на производство и маркетинг като обикновено става
въпрос за доброволни обединения на териториална основа около един продукт или един вид
продукти – зърнени, зеленчуци, мляко и месо. Вертикалният клъстер предполага две
последователни нива на производство – най-често един голям преработвател и множество
малки доставчици – например голям завод за доматено пюре и много производители на
домати наоколо. Секторните клъстери може да не са географски определени, а да обединяват
производителите от един и същи икономически сектор на национално ниво – зърнени храни,
биопроизводители и т.н.
Важни характеристики и съответно предимства на земеделските клъстери са:
географската концентрация, която предполага общо управление на ресурсите и използване
на обща инфраструктура – например приемане на общи правила за обработка и прибиране на
реколтата, съвместно използване на напоителни системи, складове и транспорт, а също и
улеснени контакти между отделните участници, които могат да разписват общи стратегии за
маркетинг и да водят колективни преговори за доставки и търговия, за да постигнат по-добри
условия. Важен проблем, който може да се реши с развитието на клъстери в аграрния бизнес
е прекъсването на тенденцията за влошаване на материалната база в селското стопанство –
модернизацията на отделните стопанства в един клъстер се извършва планирано и с оглед на
взаимната полза – един купува трактори, а друг прави хладилни складове. На второ място,
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клъстерите са мрежа на производители, които са в тясна връзка помежду си, освен по
отношение на икономическите дейности, така и за социалното и екологичното си развитие.
Допълнителните ефекти се изразяват в наемането на по-квалифицирана работна ръка или
повишаване квалификацията на съществуващата, по-лесен достъп до обучение и научни
изследвания, за да се прилагат екологични практики и иновации, мултиплициране на вече
завоювани пазарни позиции от един сектор върху друг (например каналите за продажба на
мляко започват да се използват и за продажба на месо). Клъстерите винаги съдействат за
повишаване качеството на живот в селските райони чрез развиване на конкурентоспособно
земеделие и увеличаване доходите на местната общност. На трето място, клъстерите, които
се основават на вертикална интеграция, скъсяват веригите на доставка в полза на всички
участници, вкл. и за крайните потребители. Това се дължи не само на спестените
транспортни, складови и опаковъчни разходи, но и на планираните дългосрочни договори –
основният преработвател може да разчита на сигурни като количество и качество доставки,
систематичност и предвидимост. За малките фирми пък ползата е в сигурното изкупуване на
продукцията им и точност при плащанията, като така е възможно да управляват по-добре
финансите си и да предвиждат вложенията за модернизация, намалява се пазарния риск от
загуби. Общата себестойност на продукцията се намалява, така че ползи има и за
потребителите. Не на последно място, сегашните клъстери имат институционална
подкрепа (например при строеж на пътища или друга инфраструктура, финансова подкрепа
по различни програми, преференциални условия и т.н.) в лицето на местните и държавни
власти, както и привличат в дейността си университети, научно-изследователски институти,
неправителствени и правителствени организации, тъй като идеята на клъстера е реализация
на продукта от иновациите на производствения процес в лабораторията и научните
изследвания до продажбата му на краен потребител на пазара.
В България изграждането на регионални клъстери все още се приема като нова форма на
териториално или браншово сдружаване, като според Мин. на икономиката определението
за клъстер е „група свързани фирми и производства с обща стратегическа цел“. Първите
подкрепени финансово клъстери са създадени още преди приемането ни в ЕС (2002-2004) в
четири икономически сектора - информационни технологии в София, химия в Девня,
енергетика в Марица-изток и шивашка промишленост в Русе. Идеята е изграждането на
съпътстващи предприятия, които да поддържат и развиват основното производство в
съответните региони. Печалбите от него да се реинвестират в подобряване условията на труд
и в образователни програми за персонала. От своя страна наличието на квалифицирани кадри
в районите със стабилно еднородно производство привлича вниманието на нови
инвеститори, които пък откриват възможност за разработването на нови съпътстващи
производства. В предишния програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007 - 2013 г. в България са изградени над 260 клъстера, повечето
от които обаче само се възползват от финансирането и не развиват реална дейност. Като
работещ пример може да се даде клъстера около завод „Амилум“ в Разград – основен
производител на подсладители и нишесте в страната , който създава вертикална интеграция
от една страна с пpoизвoдитeлитe на царевица в Добруджа (суровина за завода), а от друга с
индустрията на газираните и алкохолни напитки – клиентите на „Амилум“. Първият
земеделски клъстер у нас „Дунавски вина“ е създаден по програмата за трансгранично
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сътрудничество през 2012 г. Проектът е осъществен между Румъния - областите Долж, Олт
и Мехединци и България - областите Монтана, Белоградчик и Плевен, с участието на няколко
неправителствени организации, университета в Крайова и бизнес-организации, като целта е
общо промотиране на тази част от Дунавския регион едновременно в областта на лозаровинарството и туризма. В рамките на проекта са извършени няколко проучвания и е
създадена обща маркетингова стратегия, издадено е ръководство „Добри практики в лозаровинарството от българо-румънският трансграничен район”, заснет е филм „Пътят на виното
– успешният път”, създаден е интернет портал. Най-големият резултат от изпълнението на
проекта е създаването и регистрацията на клъстера „Дунавски вина“. Сдружението включва
фирми и организации, работещи в сферата на винопроизводството и съпътстващите услуги –
няколко по-големи винарни от Румъния и България, туристически центрове и Института по
лозарство и винарство-Плевен. Създаден е специализиран магазин за вино в гр. Плевен и online магазин за вино. През 2014 година във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар
в Аликанте, Испания е регистрирана марката “Danube wine”, която се продава вече не само
в България и Румъния, а и в други държави.
През този Програмен период създаването на клъстери отново се финансира в рамките на ОП
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година, по процедура „Развитие на
клъстери в България“, като до 2018 са регистрирани много по-скромно число клъстери –
28. По тази процедура обаче в областта на селскостопанското производство са допустими
само клъстери от секторите „Производство на хранителни продукти“ и „Производство на
напитки“, т.е. самото земеделие не е приоритетно. Създаването на клъстери може да е
доброволно и без финансиране, както и да е част от проект отново по трансграничните
програми. Така например, през 2019 г. община Разлог участва в проект AgroLabs - Клъстери
за иновации в агропродуктите по INTERREG V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
г. , заедно с 8 партньора от 4 държави – Гърция, Кипър, Албания и България., като водеща
организация е Университетът в Западна Атика. Целта е да се стимулира производството и
разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти, като се обединят
земеделските производители, фермери, предприятията от хранително-вкусовия сектор,
местни/регионални власти, изследователски институции с цел създаването на клъстери на
територията на всяка от държавите.
Регистрацията на клъстер в България обикновено се осъществява под формата на
сдружение с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В законодателството няма изрично изискване под каква форма
да е регистриран клъстерът. За да може да получи финансиране обаче, минималният брой
членове трябва да е 7 юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите (за стартиращ клъстер), 10 юридически лица
и/или еднолични търговци и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска
организация (за развиващ се клъстер), минимум 15 юридически лица и/или еднолични
търговци и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация (за
развит клъстер). Задължително участниците трябва да се занимават със сходни дейности или
да са част от една и съща производствена верига, като териториалната близост е желателна,
но не и задължителна.
8. Анкетно проучване на нагласите
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Резултати от анкетно проучване на територията на МИГ
Анкетното проучване е проведено през м. юни 2020 г. сред 60 респондента, горе долу
поравно мъже и жени. Преобладаващата част са в активна трудова възраст. По една трета от
анкетираните заемат хората със средно, средно специално и висше образование, тези с
основно са минимален процент (3%). Представени са всички заинтересовани страни,
включени в извадката: производители (78%) и преработватели (15%), едновременно
производители и преработватели (7%), в сферата на растениевъдството (63%) и на
животновъдството (37%), което до голяма степен отговаря и на разпределението на
обхванатите сектори на територията на МИГ. В растениевъдството анкетираните са
предимно производители на плодове и зеленчуци, които са и целева група на евентуалната
обща марка, а от животновъдството преобладават собствениците на овце, кози и говеда,
както и пчелари, които също са потенциални участници с произведените от тях месни и
млечни продукти, мед.
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Информация за анкетираните:
Пол:

Жена
45%
Мъж
55%

Възраст:
40%
35%

13%

12%

До 29 г.

30 до 40 г.

40 до 55 г.

Над 55 г.

Образование:
33%

30%

33%

3%

Основно

Средно

Средно
специално

Висше
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Представител на заинтересованата страна:

Земеделски производител

78%

Преработвател

15%

И производител, и преработвател

7%

63%

растениевъдство

животновъдство

37%
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Представители на растениевъдството (продукти):
домати

21%

патладжан

5%

краставици

16%

корнишони

8%

картофи

8%

маруля

8%

зеле

5%

гъби

3%

райска ябълка

5%

лозя

21%

Представители на животновъдството (отглеждани животни):
23%

23%
18%

18%

14%

5%

дребен
рогат
добитък

пчели

крави

овце

кози

коне
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Преработвател на:

78%

на растителни продукти

на животински продукти

22%

Преработвател на животински продукти:

50%

мед

50%

мляко, сирене, кашкавал
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ВЪПРОСИ:
1. Кои от изброените сектори на икономиката имат добра перспектива за развитие на
територията на МИГ?
Анкетираните целево са представители на селското стопанство на територията на общината
и естествено по-голямата част от тях (39%) смятат, че то има добра перспектива и трябва да
се развива, редом с туризма (общо 46% са за развитие на туризма и свързаните с него услуги)
и преработката на храни, които носят по-висока добавена стойност от първичната земеделска
продукция. Другите сектори на икономиката не са споменати и отговорите са избрани само
между тези възможности, тъй като общата за територия марка обикновено свързва типичното
местно земеделско производство и туристическите услуги като елементи на местната
идентичност. Предпочитание е отдадено на растениевъдството (отново плодове и зеленчуци)
– 63%, животновъдството събира 37%, като са включени предимно преработени млечни
продукти – сирене, кашкавал и кисело мляко. Развитието на винопроизводството е посочено
като най-перспективно от 48% от запитаните, тъй като този отрасъл така или иначе се е
оформил като традиционен за територията. Интересни са отговорите и за развитието на
услуги, свързани с туризма (23%), като организирането на събития има подкрепата на 31%
от анкетираните. За тази дейност в община Сандански вече има традиция и се провеждат
доста фестивали и културни събития (Пирин фолк, Алея на занаятите), което е и един от найразпространените маркетингови подходи за популяризирането на дадена територия.

39%

Селското стопанство

Преработка на храни

15%

Туризъм

23%

Услуги, свързани с туризма

23%

Сектори на селското стопанство:

63%
растениевъдство

37%
животновъдство
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Преработка на растителни продукти:
сладка

11%

лютеница

32%

вино
компоти

48%
9%

Преработка на животински продукти:

сирене

44%

кашкавал

38%

мляко

19%

Вид туризъм:

СПА

41%

здравословен

22%

селски

19%

религиозен

7%

културен

11%

Услуги, свързани с туризма:
организация на събития

31%
44%

ресторанти и кафенета
туристически атракции
занаяти

19%
6%
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2. Кои от изброените проблеми срещате във вашето стопанство/фирма и по-общо във
вашия сектор на дейност?

27%
25%

16%
14%
8%

8%
1%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a. Стопанството/предприятието ми е много малко и трудно се конкурирам с по-големите
фирми, особено с големи местни и национални производители, както и с вносната продукция
b. Липсват ми достатъчно средства да развивам бизнеса си - за модернизация и оптимизиране
на производството, както и за професионален маркетинг и реклама с цел реализация на
продукцията
c. Липсват ми предприемачески опит и компетентност, включително и за постигане на подобри условия в договарянето с клиенти и търговци на едро
d. Ниски цени на продукцията ми, най-вече заради натиска на посредници и прекупвачи
e. Продукцията ми има много ограничен пазар, предимно в района
f. Продукцията ми всяка година е различна като количество и като качество
g. Друго (1 % ): Сигурен пазар и договаряне на средната цена за цялата продукция.
Като най-голям проблем пред индивидуалното развитие на стопанствата и предприятията е
посочена липсата на средства за модернизация и съответно професионален маркетинг и
реклама (27%), както и факта, че това са предимно малки стопански единици, които трудно
се конкурират с големите производители (25%). Ниските цени на продукцията са поставени
на трето място – 16%. Тези отговори потвърждават предпоставките за необходимостта от
коопериране на производителите и съвместни действия между тях, тъй като общата марка
предполага по-добри ценови позиции, както и разширяване на пазарите чрез прилагане на
обща маркетингова стратегия. Едва 8% обаче признават липсата на личен предприемачески
опит и компетентност, т.е. невъзможността да се справят сами с проблемите около
реализацията на продукцията си.
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3. Има ли вашият район, община или по-широк регион някаква специфична
характеристика – природна, културна, историческа или друга, която да е определяща
за местната идентичност?

92%

8%

Да

Не

92% са отговорили с „Да“ и са посочили:
- Роженски манастир
- Мелник
- Национален парк Пирин
- Чист въздух и минералните води
- Природа
- Минерална вода
- Фестивал „Пирин фолк“
Обикновено като основа за разработване на общата марка, вкл. и на името й се използват
някакви типични местни забележителности, с които територията така или иначе е станала
популярна (Сините камъни, пещерата Леденика) или названието на самото място – в случая
община Сандански. В посочените отговори такива местни забележителности са Роженски
манастир и Мелник, които обаче сами по себе си вече са популярни като неофициални
марки/дестинации. Трябва да се отбележи, че и за двете реалии вече са правени опити да
бъдат използвани в регистрирането на частни търговски марки (за вино, тютюни и хотели),
като свързването им с цялата територия на община Сандански е по-сложна маркетингова
задача, но и не е невъзможно. И докато името на Мелник безспорно се свързва с
производството на вино, Рожен и Роженския манастир, биха могли да обединят и представата
за натурални земеделски продукти. Името на планината Пирин вече е използвано в редица
търговски марки (бира), община Сандански също има регистрирана марка (Пирин фолк) и то
не е подходящо, тъй като не обхваща само конкретната територия, а обединява доста поголям район. Много по-уместни реалии като основа за марка са например неспоменатите
„Свети Врач“ или „Деспот Слав“, които са уникални за мястото и се свързват единствено с
територията на Сандански. Разбира се, при избора на име за марка имат значение и редица
други условия и предпоставки (какви продукти и/или услуги са под тази марка, лесно
изговаряне и запомняне, как името се включва в рекламните послания или в изображения и
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т.н.), като този въпрос в анкетата цели единствено нахвърлянето на общи идеи за усещането
на общността за елементите на местната идентичност, а не конкретно предложение, което в
крайна сметка е работа на професионалистите – рекламисти и маркетолози.
4. Има ли вашият район, община или по-широк регион специфични сортове растения,
породи животни или продукти, които са характерни предимно за него или не се
произвеждат никъде другаде?
75%

25%

Да

Не

75% са отговорили с Да и са посочили:
- мелнишко вино
- сандански мискет
- райска ябълка
- широка мелнишка лоза
Както и предишния въпрос, този също има за цел да установи общата идея доколко на
територията има продукти, които са уникални и специфични или се произвеждат по
традиционен начин. В много случаи наличието на такива продукти става предпоставка за
регистриране на защитени географски означения (карловска луканка, пармска шунка,
странджански манов мед). От посочените в отговорите такива продукти са широка мелнишка
лоза/мелнишко вино, както и сандански мискет. Специално за широката мелнишка лоза
трябва да се каже, че сортът е ендемичен вид, разпространен на ограничена територия,
запазен само в района на Сандански и Петрич, а вино от него се прави единствено в България
(смята се, че кръстоски от този сорт има и в северна Гърция и Македония). Имало е опити
със сорта да се направят лозя и другаде из страната ни, но те са несполучливи. Виното от
широка мелнишка лоза има специфичен аромат и вкус, отчетливо се различава от другите
сортове. Като разновидности с изкуствени кръстоски през 70-те години са получени още два
сорта - Мелник 82 и Мелник 55 (ранна мелнишка лоза). Тъй като виното от този сорт е
уникално за територията, то може да бъде използвано за регистриране на ЗГУ или дори ЗНП,
като за целта са необходими проучвания и създаване на научни доказателства. Трябва да се
каже, че редица от винарните в района използват под различни форми в етикетите си
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наименованията „мелнишко“, Мелник 55, широка мелнишка и т.н., но никоя не е успяла да
го защити като марка, тъй като географските означения обикновено са с колективни
ползватели, т.е. изискват обединени усилия за защита.
5. Склонни ли сте да участвате в регистрирането на обща за територията специфична
марка за продукти и/или услуги заедно с други производители, преработватели, или с
фирми от сферата на услугите?

Не
42%
Да
58%

58% са отговорили с „Да“ и са изложили следните причини:
- Ще сме по-устойчиви на пазара
- По-добро качество
- Ще се разшири пазара на продукцията
- Не съм мислил/а, но ще помогне на развитието
- Ще бъде полезно за моето стопанство, както и за други
- Така ще бъде ясен произхода и качеството на продукцията
- Марката е знак за качество на продукта
42% са отговорили с „Не“ и са изложили причините:
- Самостоятелната работа е по-добра
- Нямам нужда
- Имам малко земеделско стопанство и не мога да се включа
- В района няма много земеделски производители
- Не виждам смисъл
Въпросът има за цел да измери нагласата на местните производители и преработватели да се
включат в изграждането на обща за територията марка, но и тяхната информираност относно
ползите и недостатъците от съществуването й. 58% от анкетираните са декларирали
положителни намерения относно марката, като в изредените в свободен отговор от тях
мотиви личи, че са запознати и с предимствата от наличието на такива териториални марки
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– разширяване на пазарите и устойчивост (по-добри пазарни позиции), по-високо качество и
ясен произход като гаранция за потребителите. В отговорите на тези с отрицателни нагласи
(42%) всъщност проличава и липсата на достатъчно информация – мотивите, че няма
достатъчно производители или че тяхното стопанство е прекалено малко, за да се включат са
точно обратното на търсените ефекти – под обща марка обикновено се обединяват точно
малки производители, както и райони, в които производството е разпокъсано или
недостатъчно, за да се справи самостоятелно с все по-високите стандарти за качество и
изискванията на пазарите. Първа и основна задача на екипа на МИГ е да повиши
предприемаческата култура на общността, за да може да се планират съвместни действия –
не само за общата марка, а и по всякакви други направления.
6. Склонни ли сте да участвате в някакъв вид коопериране с други производители или
в коопериране производители/преработватели, или с фирми от сферата на услугите?

Не
50%

Да
50%

50% са отговорили с „Да“ и са изложили следните мотиви:
- Ще си помагаме
- За по-голяма продуктивност
- По-лесно реализиране на продукцията
- Ще се намалят разходите
- Успешно коопериране с други земеделски производители
- По-добра конкурентоспособност
- По-лесно намиране на пазари
50% са отговорили с „Не“, като са изложили мотивите:
- Нямам капацитет
- Пробвал съм, не се получи
- Нямам интерес
- Не желая
Както и предишния въпрос, така и този се опитва да измери готовността от съвместни
действия на производители и преработватели с оглед постигане на някаква обща цел (в
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случая регистриране на марка за територията). 50% смятат, че кооперирането е нещо
положително с оглед повишаване на конкурентоспособността, по-лесно намиране на пазари,
намаляване на разходите и взаимното сътрудничество(ще си помагаме). Другата половина от
анкетираните очевидно имат предразсъдъци към всякакви форми на обединение („няма
смисъл“, „не искам“ не са рационални мотиви) – типично за повечето производители в
България (доказано и от национални изследвания), които се дължат, както на исторически
причини (ТКЗС), така и на липсата на достатъчно информация относно съвременните
европейски форми на сдружаване. Тук трябва да се имат предвид две неща: това изследване
не е представително за територията, а случайна извадка на производители, така че генерални
констатации няма как да бъдат направени. На второ място обаче, трябва да се подчертае, че
подходът ВОМР и основната му характеристика „отдолу-нагоре“ предполагат преди всичко
екипна работа на общността, взаимодействие и сдружаване на заинтересованите страни,
независимо дали става въпрос за марка или някаква друга дейност, така че трябва да се
повтори препоръката към екипа на МИГ да се работи най-много в посока убеждаване и
повишаване информираността на местните хора в ползите от сдружаването под всякакви
форми.
7. Според вас, каква обща марка е по-добре да се регистрира и ще върши повече
работа за производителите, преработвателите, търговците и сферата на услугите на
територията на МИГ, дори да вие да не участвате?

27%
24%
21%
16%
10%
3%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a. Обща търговска марка, която да обединява няколко от производителите на един и същи
продукт в региона – например марка за сирене и млечни продукти, марка за мед, марка за
месо и месни продукти, марка за вино и др.
b. Обща търговска марка, която обединява производителите на различни земеделски
продукти, като се акцентира на някакви техни качества – например за месо и сирене, (както
„Маджаров” е за месни и млечни продукти), марка за зеленчуци, плодове, яйца, мляко и
сирене (както е „Произведено във фермата“, като акцентът е, че са пресни, „Хармоника“,
като акцентът е, че са био) и др.
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c. Марка, която се основава на произхода и географското означение на продуктите (като
марките Българско кисело мляко, Тракийска керамика, Пармска шунка, Първомайска
лютеница, Българско розово масло)
d. Регионална марка, която е съсредоточена не върху конкретни продукти и услуги, а върху
района и обединява земеделската продукция, занаятите, културата и туризма (например
„Понитрия“ – марка за натурални селскостопански продукти, производство на сувенири и
туристически услуги в Словакия, „Долината на Висла“ – марка за кулинария, хранителни
продукти и туризъм в Полша, „Новото тракийско злато“ – марка за натурални продукти и
туризъм, създадена по проект в Родопите)
e. Присъединяване или регистриране на марка, гарантираща преди всичко качество и която
е допълнителна към основната търговска марка и се дава на участниците само при
положение, че са изпълнили предварително зададените условия (например като стандарта
„Стара планина“ у нас, „Най-добър гръцки вкус“ – обща марка между около 100 МИГ в
Гърция, Fair trade – марка, която се присъжда на ферми, спазващи стандартите на щадящото
околната среда земеделие в Ломбардия)
f. По-добре е да се използва вече регистрирана марка на голям производител, на принципа
на франчайза и да се произвежда под тази марка, при спазване на приетите ангажименти и
стандарти (например марки, които служат за дистрибуция и продажба, каквито има в LIDL „Родна стряха“ за български продукти, марката „Градините на BILLA“ за български плодове
и зеленчуци)
Въпросът цели да очертае съвсем схематично мненията за обхвата на общата марка, както и
начина на нейното регистриране. Общо взето, предпочитанията на анкетираните са за марка
за земеделски продукти - за един вид продукти са 27% и 10% са за няколко вида продукти,
евентуално географско означение или храни с традиционен характер (21%), сертификатна
марка за качество и свързана с територията, която се поставя редом със собствените марки
(24%). Едва 16% смятат, че марката може да обединява цялата територия (регионална марка)
като включва туризма и културните забележителности, по подобие на марките, регистрирани
от МИГ в различни държави на ЕС. Както вече беше споменато, този тип марки, макар да са
честа практика на МИГ, все още не са толкова популярни както географските означения или
известните търговски марки за селски храни, а освен това, регистрацията им е свързана с
повече бюрократични усложнения, породени от различните институции, които контролират
процесите (за храните БАБХ, за туризма – Мин. на туризма).
8. Общата марка, ако бъде регистрирана, трябва да обхваща продукти или
туристически услуги:
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37%

35%

21%

7%

a.

b.

c.

d.

a. Само от територията на МИГ, съответно населените места на общината
b. По-добре от територията на МИГ и някои съседни общини, тъй като често пъти
стопанствата в две различни общини са по-близо и с по-обща специфика, отколкото с други
на територията на същата община
c. От територията на цялата област, тъй като някои производства са разпръснати в различни
общини (например винарските изби)
d. От територията на региона (независимо дали области или общини), тъй като така по-добре
ще се подчертаят характерните му особености (например южен топъл регион, регион на
някои специфични сортове вино)
Относно териториалния обхват на марката, мнозинството предпочита тя да покрива само
населените места от общината(37%) или най-много териториите на съседни общини (35%).
Работата около позициониране на такъв тип марка е сложен процес, който зависи от много
фактори. Естествено е, ако марката се управлява от МИГ, тя да е свързана с единствено с
територията на МИГ, която съвпада с тази на общината. Ако марката е за характерни
продукти и производства за даден район, тя обаче би трябвало да обхване и съседни
територии (общини), тъй като границите на продукцията не съвпадат с административните
граници – например една обща марка за вино от широка мелнишка лоза няма как да се
ограничи само в територията на Сандански, а трябва да обхване и Петрич, същото се отнася
и за марка за биологични продукти, която е добре да бъде формирана от производители от
Сандански, Петрич и Кресна. Ако обаче, марката е за първична земеделска продукция,
примерно оранжерийни зеленчуци, то обхватът й съвсем спокойно може да се ограничи до
по-малък район, който дори не обхваща цялата община. Ако марката е свързана с реалии от
територията – например „Произведено в Сандански“, то няма как да бъдат включени
територии извън общината. Практиките в това отношение са много и различни, като
обикновено общите марки първоначално имат малък териториален обхват (този на МИГ), а
впоследствие при успешно развитие и налагане се разширяват и на съседни територии чрез
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проекти за сътрудничество между МИГ и дори се разпростират върху цял регион (Розовата
долина, Тракия, Централен Балкан и др.).
9. За какво би съдействала най-добре общата марка, ако бъде регистрирана?

31%

15%
12%
9%
6%

4%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

8%

8%

8%

g.

h.

i.

a. За увеличаване на продажбите и разширяване на пазарите, намиране на нови пазари,
включително и в чужбина
b. За увеличаване доверието на потребителите в продукцията/услугите
c. За формиране на по-високи цени и повече печалба за производителите/търговците, чиито
доходи ще се повишат
d. За намаляване на цените чрез увеличаване на производството и оборота
e. За повишаване качеството на продукцията/услугите, тъй като общите марки изискват
спазването на определени стандарти
f. За подобряване и скъсяване на веригата производство/преработка/доставки, което ще е
добре и за потребителите, а не само за производителите
g. За отстраняване на прекупвачи и посредници, по-добри преговори с търговците на едро
h. За добавяне на стойност към местните и специфични продукти и тяхното
популяризиране и цялостното развитие на местната икономика
i. За утвърждаване на местната идентичност чрез изтъкване качеството на местните
продукти и повишаване на местното самочувствие
Тук отново анкетата се опитва да измери информираността относно въздействието, което има
регистрирането на обща за територията марка, тъй като абсолютно всички изредени
възможности като отговори са и възможни последствия. Т.е. анкетираните изразяват
собственото си мнение какво би се подобрило за тях самите, ако участват в такава марка. И
в този случай най-голям процент (31%) я свързват с намирането на нови пазари, което
показва, че имат проблеми с реализацията на продукцията – нещо, което е ясно и от
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отговорите на другите въпроси и вече беше отбелязано многократно в настоящия анализ.
15% свързват марката с повишаване на качеството, 12% с увеличаване доверието на
потребителите. Едва 6% обаче отнасят марката към подобряване/скъсяване веригата на
доставки (т.е. преработка на продуктите на място), което е и една от основните цели на
териториалните марки. Само 8% отчитат марката като елемент на местната идентичност и
средство за сплотяване на общността.
10. Регистрирането на обща марка ще доведе ли до подобряване на
конкурентоспособността на стопанствата/предприятията?

39%
29%
19%

5%

a.

b.

c.

d.

3%

e.

5%

f.

a. Да защото производителите ще имат по-добра печалба и съответно повече средства за
инвестиции за модернизация, както и стимул за развитие
b. Да, защото ще увеличат продукцията си и разширят асортимента, а това изисква и
технологично обновление и повече знания
c. Да, защото ще има повече изисквания за качество, това също изисква модернизиране и
повишаване на квалификацията
d. Не, само ще се подобрят доходите на стопаните/производителите, които участват
e. Не, ако продажбите са добри и качеството приемливо, няма смисъл от по-нататъшно
обновление и развитие
f. Не, така всички ще са спокойни от носенето на колективна отговорност и няма да търсят
нови и нестандартни начини за маркетинг и продажби
Повишаването на качеството винаги е повишаване и на конкурентоспособността, независимо
дали се постига чрез модернизация или, както в случая е зададен въпроса – чрез обща за
територията марка. Това очевидно се осъзнава от анкетираните, които в голямото си
мнозинство са дали положителен отговор и са изтъкнали различни мотиви. Само общо 18%
са изразили недоверие чрез отрицателни отговори – че ползата ще бъде само за отделни
стопанства, че носенето на колективна отговорност всъщност ограничава личната
инициатива и т.н. Тук трябва да се повтори, че работата по създаване и налагане на обща
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марка започва от убеждаването на всички заинтересовани страни, че е по-добре да се работи
в сътрудничество, което не само не противоречи на индивидуалното предприемачество, а
напротив – помага за постигане на по-добри резултати за всеки, освен общо за всички.
11. Какви пазари трябва да се търсят за продукцията под обща марка?

46%

21%

19%
14%

a.
a.
b.
c.
d.
e.

b.

c.

d.

Местните на ниво съседни общини и област
Националните в цялата страна и предимно в големите градове
Пазарите на съседните държави
Пазарите на ЕС
Пазари извън ЕС – Русия, Азия, САЩ и др.

Относно реализацията на земеделска продукция и храни под обща марка съвсем реалистични
са очакванията на мнозинството (46%) за достигане първоначално на националния пазар,
почти поравно са желанията за пазарите на ЕС (19%) или трети държави (21%). Разбира се,
това са много общи виждания, тъй като не е ясно какви продукти би обхванала марката – ако
става дума за вино или мед, то България може да разчита предимно на европейските пазари,
отчасти на САЩ; ако става въпрос за млечни продукти или биологична продукция – на
пазарите в цял свят и т.н. Ако се регистрира марка от типа на „Произведено в Сандански“,
естественият пазар е българският, независимо дали ще се предлага чрез търговската мрежа
или фермерски пазари. Трябва да се отбележи и това, че българските производители изначало
се притесняват от износа най-вече поради липсата на достатъчно информация. Българска
земеделска продукция се изнася успешно в различни държави в рамките на съюза, в Азия и
в САЩ, често под собствени марки или под марката на някоя от големите вериги или марката
на дистрибуторски компании. В МЗХГ има редица промоционални програми, по които
производителите могат да кандидатстват, МИГ може да съдейства за участие и в различни
изложения на храни и продукти, които се организират на местно и европейско ниво.
12. Вие лично склонни ли сте да промените ценовата си политика, ако участвате в
регистрацията на обща за територията марка?
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22%
20%
17%
15%
14%
12%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a. Да, смятам, че цените на продукцията ми ще се повишат, тъй като ще има допълнителни
разходи за регистрация, изработка на лого, планиране на кампания, маркетинг и реклама –
досега не съм правил подобни разходи
b. Да, смятам, че цената на продукцията ми ще се повиши, тъй като ще има допълнителни
условия за качество, които ще наложат промени в производството и евентуално
сертифициране
c. Да, смятам, че цената на продукцията ми ще се намали, тъй като ще разчитам на по-голям
оборот и по-ниски цени за реклама, тъй като тя ще се плаща от повече хора, а не само от мен
d. Да, смятам, че цената на продукцията ми ще се намали, тъй като ще се избегнат
посредниците към пазара
e. Не, цените ми са строго определени на база разходи, приходи и финансов план и няма
място за промяна
f. Няма да има промяна, цените на всички производители са сходни и съобразени с търсенето
и пазара
Ценовата политика също е важен фактор за отделните производители, тъй като те най-често
се оплакват от липса на средства за инвестиции, натиск на цените надолу от големи търговци
и вериги, слаби позиции в търговските преговори. Обща марка с подходящата маркетингова
стратегия и рекламна кампания решава до голяма степен проблема с пазарните позиции, но
не винаги означава повишаване цените на продукцията (както смятат общо 42% от
отговорилите – съответно 20% заради допълнителните разходи и 22% заради стандартите за
качество), нито мигновено повишава доходите на производителите. Ако марката е обща за
един вид продукт (примерно сирене), то това означава и изравняване на цените на
производителите. В повечето случаи МИГ регистрират сертификатни марки, които са
допълнителни към основната марка, така че това по никакъв начин не се отразява и на
индивидуалните цени. При географските означения с много ползватели, ценовата политика
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е самостоятелна за всеки производител. Понякога вследствие на по-големите реализирани
обороти и планираните във времето договори за сигурни доставки цените на отделните
продукти се намаляват. При всички случаи обаче, добрите практики за регистриране на общи
за територията марки показват, че дългосрочно се достига повишаване стойността и
оборотите на съответната продукция, което се отразява положително и на доходите, макар и
не веднага. Същественото в случая е, че очевидно анкетираните имат положителна нагласа
да съобразят ценовата си политика с евентуалните нужди на обща марка, като разбира се,
това може да стане след продължителни консултации помежду им и с професионален екип
маркетолози, тъй като цената е част от т.нар. маркетингов микс.
Като обобщение за анкетното проучване може да се каже, че общо взето идеята за
регистриране на обща за територията марка се посреща с положително отношение от
местната общност. Идеите се въртят предимно около земеделската продукция, свързани са и
с туристически дестинации, очертана е общата картина на проблемите, които биха се решили
чрез такава марка, както и недостатъчната мотивация за коопериране. Следваща стъпка е да
бъдат идентифицирани конкретни заинтересовани страни, които да дадат вече не общи, а
реални предложения как тяхната продукция или преработвателно предприятие могат да се
включат. След като бъде уточнен обхватът на марката, изборът на име, конкретната стратегия
за маркетинг и реклама са работа за професионални рекламни агенции. Видът и
юридическата регистрация на марката също трябва да бъдат консултирани с
професионалисти в тази сфера.
9. Изводи и препоръки
Селското стопанство е отрасъл със скромен принос в икономиката на община Сандански, но
е с голям потенциал за развитие. За регистрирането на обща марка има редица предпоставки
– увеличаващ се дял на производството на плодове и зеленчуци, както и на
животновъдството, добре представено винопроизводство, развит туризъм, наличие на села с
потенциал за селски туризъм, развитие на занаятите и свързване на културните маршрути с
типични продукти и кулинария. На територията преобладават много малките и малки
земеделски стопанства, както и малките предприятия и именно към тях трябва да бъде
насочена подкрепата, като особено внимание трябва да има върху скъсяване веригите на
производството и създаване на връзки между производители и преработватели, създаване на
собствени преработвателни мощности на малките ферми, както и свързване с туризма.
Съществуването на местна инициативна група и възможността за финансиране на
многосекторни дейности чрез действаща Стратегия за ВОМР е допълнителен фактор за
стимулиране именно на малките производители и преработватели.
Особено внимание трябва да се обърне на секторите оранжерийно производство на
зеленчуци, лозаро-винарство, млечни и месни продукти, пчеларство и биологично
производство, тъй като тяхната продукция е най-конкурентна и най-търсена на пазарите.
Най-често общите марки, регистрирани от МИГ са за биологични продукти, като тяхното
производство се основава на природните дадености на района. Също така, често се
регистрират марки за месо или сирене от определен регион (България има 5 регистрирани
марки за български месни продукти като традиционни храни), а единственото засега
регистрирано българско географско означение-марка е за мед (Странджански манов мед).
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Подпомагането на стопанствата трябва да бъде в посока модернизация на производствените
мощности и процеси, но и за повишаване на качеството и конкурентоспособността,
въвеждане на иновации, диверсификация на дейностите, както и към общи маркетингови и
търговски действия. Един от начините безспорно е регистрирането на местна марка, като тя
винаги е свързана със създаване на стандарти за по-високо качество и съответно с
инвестиции за подобряване на производствения процес и технологиите. Участниците трябва
да си дадат сметка за възможността и готовността си да правят инвестиции и промени в
производството, тъй като регистрирането на марка винаги е свързано с технологично
обновление, промени в процеса на съхранение, опаковане и етикетиране, участието в обща
маркетингова и рекламна кампания предполага и промени в пазарното представяне и
дистрибуцията. Често пъти се налага и повишаване на квалификацията на самите
производители чрез различни професионални курсове и обучение.
В тази връзка, също така трябва да се насърчава хоризонталното – между отделните
производители на земеделска продукция, както и вертикалното коопериране – между
производители, доставчици и преработватели. Идеята за скъсяване на веригата на
доставките и оставането на повече доходи у производителите на първична земеделска
продукция е една от насоките за реформиране на ОСП в областта на сдружаването на
участниците в селското стопанство. Един от стимулите за сдружаване е именно използването
на общи търговски марки, които правят продукцията по-разпознаваема и подобряват
пазарните позиции на участниците чрез съвместните маркетингови дейности.
При планиране на съвместните маркетингови действия, включително и обща марка, трябва
да се възползват от географското разположение на територията. Това от една страна е
свързано с по-лесния достъп до пазарите в съседните Гърция и Македония, както и с
възможността да се промотират местните продукти пред туристите не само от тези държави,
но и от цяла България, които посещават регулярно града, чрез организиране на фермерски
пазари или различни кулинарни или културни събития. От друга страна, тази близост създава
възможности пред МИГ за транснационално сътрудничество с други МИГ по мярка 19.3
(много често местни марки се регистрират именно по тази мярка) или от възможностите на
трансграничното сътрудничество с Гърция и Македония (ИНТЕРРЕГ), както и
съществуващите културни програми, тъй като представянето и утвърждаването на марките
обикновено върви заедно с рекламата на съответните културни традиции на района.
Тук е мястото да се каже, че разработването и използването на обща марка е дълъг
процес, който изисква разнопосочни усилия, както и финансиране, а не е просто
юридическа регистрация в Патентното ведомство или МЗХГ. Обикновено самата
регистрация е в рамките на година, предварителните проучвания (на марки, пазари) или
разработки (стандарти за качество) отнемат по няколко месеца, а налагането на марката на
пазара може да продължи и няколко години и да няма мигновен резултат. Има много работа,
свързана с името, логото, рекламните послания, определянето на целеви пазари, опаковки,
съхранение и логистика, търговската дейност, административни разрешения.
На първо място трябва да бъдат идентифицирани местните продукти или услуги,
подходящи за добавяне на стойност. Те могат да бъдат избрани по няколко критерия:
уникалност (характерни и типични за територията, не се срещат другаде, традиционни
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сортове и породи, има традиции в производството им и т.н.), достатъчност (има достатъчен
брой производители с подходящи обеми такава продукция), качество (подходящи за са
предлагане на по-широк пазар от местния, тъй като спазват стандартите), перспектива на
развитие (търсят се повече, има възможност за разпространение на националния пазар и за
износ, продават се на по-високи цени, насочени са към определени потребителски групи).
Трябва да се отбележи, че всички критерии подлежат на разработване и развитие – например
за уникалността може да се да се създаде „легенда“, което е много честа практика при
налагането на марки – еди коя си минерална вода е лековита, смокини се произвеждат на
други места, но точно в този район са най-вкусни, сиренето е от високопланински район и
затова е по-натурално и т.н. Количеството и качеството са променливи категории и до голяма
степен тези критерии зависят от желанието и възможностите на производителите.
Перспективите за развитие и пласиране продукти се изследват чрез нарочни пазарни
проучвания, възложени на професионални маркетингови агенции. Ако марката не е
географско значение, препоръчително е да се започне с регистрацията на марка за един или
два-три сходни продукта (например оранжерийни зеленчуци - общо), а след това може да се
разшири и към други продукти. Управлението дистрибуцията и маркетинга на еднородни
продукти обикновено са по-лесни организационно и по-евтини с оглед на първоначалните
вложения.
На второ място трябва да бъдат идентифицирани заинтересованите страни –
производители, преработватели и евентуално туристически обекти, които са склонни да се
включат в начинанието по създаване на марка и обща маркетингова стратегия и действия.
Разбира се, най-важно е желанието и мотивацията на участниците, но ролята на МИГ е да
приложи и в този случай някакви критерии, тъй като добрите намерения често пъти не са
достатъчни. Имат ли достатъчен капацитет производителите, могат ли да спазват еднакви
стандарти за качество (еднородността на продукцията е абсолютно задължителна, дори да не
става дума за повишаване на качеството), имат ли намерение да участват дългосрочно в
проекта, отговарят ли продуктите им на търсенето, могат ли да постигнат разбирателство
помежду си. Ако марката е за няколко вида продукти (например местни плодове и зеленчуци,
месо и сирене) или включва и преработка на продукцията в готови храни, относителната
равностойност и тежест на участниците става още по-важна. Провалът на само една брънка
по веригата може да доведе до провал на цялото начинание – ако например производител на
лютница фалира или се откаже, това поставя под съмнение реализацията и на първичните
продукти – чушки и домати, поне докато бъде намерен друг преработвател. Затова е
препоръчително да се стартира с малко участници – не повече от 10-12, като впоследствие се
разширява кръга с нови желаещи.
Освен избора на обхвата на марката, името и регистрацията й в някаква юридическа форма,
друг много важен момент е изборът на формата на коопериране. С изключение на
случаите, в които МИГ регистрира марка, притежава я и я предоставя при определени
критерии, всички други видове марки изискват различни форми на сдружаване между
производителите, а често и партньорства между производители и преработватели, както и с
по-широк кръг участници – например научни и културни институции, публични власти,
ресторантьори и туристически оператори. Предимствата и недостатъците на различните
форми коопериране бяха вече изложени в този анализ – ако ще се регистрират географски
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означения и ще се кандидатства по проекти, задължителна е формата на призната
организация или група производители; ако целите са само маркетингови и дългосрочни с
повече участници - маркетингова кооперация, която е по-лесна за управление. Има и
различни временни партньорства – консорциуми, граждански дружества на базата на
договори и взаимни споразумения и др. За да се избере най-подходящата и устойчива форма,
производителите трябва да си изяснят какви точно са целите им чрез участие в марката – да
си разширят пазарите, да си увеличат доходите, да си разширят и модернизират
производството, да повишат качеството, да спечелят доверието на потребителите, да
популяризират региона или всички неща едновременно. Препоръчително е, след като се
изяснят целите, да се направи професионална консултация с юрист, специализирал в сферата
на търговското право, който е наясно с предимствата и проблемите, които биха възникнали
в бъдеще. Но при всички случаи трябва да се регистрира някакъв юридически субект (освен
ако това не е самият МИГ), който да може да наема и да плаща на специалисти и служители
или да излъчва легитимно представителство, тъй като не е възможно колективно да се водят
преговори с търговците или колективно да се изработват рекламни материали.
Във връзка с горните няколко точки, необходима е много предварителна организационна
работа, която предхожда конкретните действия за избор на марка, коопериране и
регистрации. Именно тази дейност обичайно се поема от МИГ. Това означава първо:
събиране на заинтересованите лица, обмяна на мнения, заявяване на желание за участие,
проучване на възможностите и потенциала на участниците; и второ: организиране на срещи
и обучителни събития за повишаване информираността на изявилите желание за участие
относно законодателството – българско и европейско не само в областта на защита и
регистрация на марки, но и изискванията към качество и безопасност на храните,
изискванията към етикетиране и обозначаване, изисквания и ограничения за кооперирането
и формите му, данъчни политики, акцизи и ДДС, ако ще се продава на европейските пазари,
изискванията на дистрибуторите, в областта на ценообразуването и анти-монополното
законодателство, регулациите на директните продажби в интернет и т.н. Както вече се каза,
още при първоначалните обсъждания трябва да бъде формулирана ясна и реалистична цел,
не само според желанията, но и според възможностите на участниците, да им се обяснят
преимуществата на общите марките, но и честно да бъдат информирани за необходимостта
от спазване на по-високи качествени стандарти и често от първоначални допълнителни
инвестиции. В този период обикновено МИГ кани лектори от най-различни области –
юристи, поради големите и разнопосочни законови изисквания, маркетинг специалисти за
особеностите на пазара, членове на други МИГ, вече минали по този път успешно или не,
рекламни консултанти. Всичко това е необходимо да се направи, преди още да са предприети
каквито и да било стъпки и действия, за да получат участниците реална представа за процеса.
По отношение изясняване механизмите на финансиране, тук отново МИГ може да има
водеща роля в предварителното обмисляне на нещата, въвеждането на ноу-хау, планирането
по етапи и прилагането на добри практики, организиране на обучение. Понякога
подобряването на качеството не изисква финансова инвестиция, а промяна на организацията
на производството и прилагане на чужд добър опит. Една от най-често срещаните грешки на
малките местни производители е, че смятат, че няма смисъл да наемат професионалисти
(примерно за реклама) или да черпят опит от иновационно ноу-хау, защото ще им струва
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скъпо, без да си дават сметка, че спестяването на средства за реклама и опаковка, на практика
води до по-големи загуби, тъй като стоката им въобще не се продава. Едно професионално
проучване на пазара би струвало пари, но ще е много по-успешно от емпиричните
наблюдения на отделните производители, базирани на личния им опит. Повишаването на
умението да се прави бизнес-план, което може да стане чрез най-обикновен семинар,
организиран от МИГ, може много да подобри организацията в малко стопанство и оттам и
реализацията на продуктите. Информационни срещи и обучителни събития, срещи с
професионалисти, обмяна на опит, организирани от МИГ биха помогнали на малките
производителите да се ориентират по-добре и то напълно безплатно. Самата МИГ е
възможно да получи финансиране по проект за подобни дейности, особено ако марката е
свързана с културното наследство (например, ако действа в сътрудничество с други МИГ по
мярка 19.3), и така да осигури безплатна консултантска помощ на производителите. Освен
това, най-малкото такива колективни срещи дават възможност на хората да сравнят начина
си на работа и опита си и да споделят добрите практики.
Изборът на местна обща марка винаги е свързан с конкретна територия и в тази връзка,
трябва да се повтори, че марките, които самите МИГ регистрират като сертификатни или
съдействат да бъдат регистрирани от производителите като колективни марки, имат за цел
да добавят стойност не само към местните продукти на тази или онази фирма, но и да
повишат стойността на цялата територия. Затова местната марка няма само икономически
измерения, а означава марка, която е свързана с местния потенциал - природа, традиции,
култура, хора. Това е и директно прилагане на принципите на ВОМР – териториален подход,
повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подход отдолу-нагоре,
интегриран подход. В този смисъл, при избора на име за марката, както и при изработването
на критерии за използването й, при всички случаи трябва да се включи „местното“ – дали ще
е някаква специфична дума, природна забележителност, културен паметник, легенда,
кулинарна рецепта, разположение и т.н. за име на марката или изискване на традиционна
технология, специфична обработка, свързаност с някаква културна традиция или друго при
критериите за ползване – само така марката може да стане различима и жизнеспособна.
Препоръчително е името да е лесно запомнящо се, да изпъква и да е свързано с визията,
трябва да се изготвят подходящите опаковки и рекламни материали. Разбира се, тази работа
по измисляне на име, позициониране и изработка на стандарт, не е в компетенциите на екипа
на МИГ, а трябва след допълнителни проучвания, да се възложи на професионална
маркетингова и рекламна агенция.
Експертите винаги са необходими, независимо от това дали участниците нямат
предприемачески опит или обратно - имат добре развит бизнес и успешни бизнес практики.
Колективните продажби са нещо много различно, а и общите местни марки са сравнително
ново явление. Друга трудност, с която се сблъскват производителите е да разберат и приемат,
че традиционното производство и пазарно поведение, което преди им е осигурявало
просперитет и добри доходи, вече не носи резултати – в условията на засилена конкуренция
и свръх-предлагане на храни, непрекъснато повишаващи се изисквания за качество,
иновации, нови технологии на продажбите като например интернет, групово пазаруване,
променящите се бързо потребителски вкусове и ясното им сегментиране, обикновеният
производител не може да се справи без експертна помощ. Освен това, както вече се каза,
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стоката отдавна не е само продукт, макар че може да е с много високо качество, важни са
етикет, опаковка, търсене, място в магазина, полезност, натуралност и т.н. Всички тези
дейности също изискват специфична експертиза. И ако отделният производител няма
финансовата възможност да си я позволи, то с колективни действия тя става възможна. В
тази връзка ролята на МИГ пак е от най-важните. Дори да не е получила допълнително
финансиране, МИГ може или да предостави помощ във вид на безплатна консултация със
специалисти, да организира общи срещи, да поръча пазарно проучване, да съдейства при
наемането на маркетингова агенция, да посредничи при преговори с дистрибутори и
търговци, както и да насочи производителите към потенциални източници на финансова
подкрепа.
Налагането и реализацията на марката също става постепенно и в продължение на подълъг срок време. Дори да не участва пряко в собствеността на марката, МИГ отново може
да е основен участник и в този процес. Например, може да посъветва производителите да
започнат с по-малко инвестиции и малко продукция, като първо се позиционират само на
местния пазар. Тук МИГ може да използва контактите си на местно ниво с общините, които
да предоставят отстъпки в наема, примерно за фирмен магазин или щанд на фермерски пазар.
Или да се ползват връзките с участниците в местната верига за доставки – преработватели,
заведения, хотели, както и с културните институции и НПО, тъй като същността на МИГ е,
че обединява всички заинтересовани страни и познава добре техните представители. Тъй
като рекламата е сред най-важните фактори, МИГ например може да организира събития или
да издири организаторите на събития, на които марката да бъде представяна, промотирана,
свързвана с местните забележителности, рекламирана пред туристи и посетители, както и
пред местните хора. Не трябва да се пропуска и партньорството с научни и обучителни
организации (например с гимназията по селско стопанство), което също може да бъде полесно осъществено от МИГ.
Трябва да се подчертае, че налагането и развиването на местни марки абсолютно винаги е
свързано със съпътстващи събития и дейности. Те могат да бъдат на местна основа специално организирани за представяне на марката или включването й в други, вече
традиционни събития, организирани по друг повод – фестивали, събори, конкурси,
фермерски пазари, занаятчийски изложения, туристически промоции. Желателно е и
участието в събития в национален мащаб или дори на европейско ниво – в изложения и
панаири на храни или земеделска продукция, специализирани изложения (за вино, за
биопродукция), включване в туристически изложения. В МЗХГ постоянно има
промоционални програми за различни страни и продукти, за които МИГ може да набавя
информация. Масова практика е създаването на уебсайт за марката, в който се представят
не само продуктите, но и особеностите на района, в който са произведени и
забележителностите му, като сайтът често служи и за директни поръчки и продажби. Също
разпространена практика е да се организират посещения в „отворени ферми“, примерно през
уикенда, където туристи или групи ученици да могат да се запознаят с тънкостите на
производството на продуктите. Често пъти промотирането на местните марки става и чрез
ресторантите и заведенията в района, като това изисква допълнителни договорки от взаимен
интерес.
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МИГ винаги е сред най-активните участници при разработването и регистрирането на
местни марки, независимо дали е субект на марката или само помага на група производители.
По своята същност местните инициативни групи са партньорства между всички участници в
бизнеса, публичните власти, неправителствения сектор, местните лидери. Тяхната главна
задача е да мобилизират, организират и подпомагат местната общност във всяка една сфера,
а не просто да обявяват приеми и обработка на проекти по една или друга оперативна
програма. Добрите практики от ЕС показват, че в процеса на регистрация и налагане на
местните марки, МИГ дори да не са пряк участник, винаги поемат организационната част –
дават идеи, консултират, организират, мотивират и убеждават, използват връзките си с
всички представители на общността и на институционално ниво, посредничат в преговори,
намират специалисти. Не е за подценяване и вече споменатата по-горе възможност да работят
в мрежа с други МИГ по мярка 19.3 и така, освен да осигурят обмяна на опит, да разширят и
утвърдят марката на регионално, национално и дори европейско ниво.
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