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АНАЛИТИЧНО ПРУЧВАНЕ НА ТЕМА: 
 

 

 

 

Настоящият секторен анализ  „Социално-икономически  потенциал на територията на 

МИГ―Берковица-Годеч― за въвеждане на добавена стойност в реализацията на местни продукти 

с цел повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот―е подготвен в 

изпълнение на договор за услуга ―Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- 

Берковица и Годеч, предназначени за подкрепа изпълнението на Стратегията за местно 

развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч‖  . 

Във връзка с : Изпълнение на  Мярка 4.3.1.(1) „Управление на местни инициативни групи, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ, 

прилагащи Стратегии за местно развитие― и  прилагане на Мярка 41-Прилагане на стратегиите 

за местно развитие»  от Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 година, 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони. 

За нуждите на МИГ“Берковица-Годеч“: Договор  № 50-86 /13.06.2013г. сключен  между 

МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

    

  

 

 

„… Ако искаш да оставиш 
следа по пътя,  
- върви след хората.  
…Но ако искаш да оставиш 
следа в историята 
-накарай хората да вървят 
след теб !“ 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- 

БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

1. Попълнени анкетни карти на хартиен носител: 100 броя  

2. База-данни с индивидуални интервюта на хартиен носител-мин.20 броя 

3. База-данни с телефонни интервюта на хартиен носител  -40 броя дистанционни 

анкети 

4. База-данни „бизнес― на хартиен носител 

5. База- данни „земеделски производители―на хартиен носител 

6. База-данни „публичен сектор― на хартиен носител 

7. Списък на таблиците на хартиен носител 

8. Списък на графиките на хартиен носител 

9. Снимков материал на хартиен носител 

10. Видео-материал –на магнитен носител 

11. Мостра за информационен материал-брошура 

12. Доклад за изпълнена обособена позиция на хартиен носител 

13. Приемно-предавателен протокол за извършена услуга на хартиен носител 

14. На магнитен носител-анализ, доклад, снимки, видеа, таблици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 06.12.2013г. 
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1. Преамбюл 

Селските райони в България се характеризират с изостаналост в икономически, 

социален и културен аспект, застаряващо население, нисък жизнен стандарт на живот, 

влошена инфраструктура и произтичащите от това негативи. Това е резултат от 

обективно протекли процеси, но също така и от пренебрежението и подценяването на 

последиците от това неблагоприятно развитие. В същото време тези райони разполагат 

със значителен природен, човешки, икономически и културен потенциал, чието 

развитие и пълноценно използване е задължително.  

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика 

(ОСП) на ЕС с нарастващо значение през годините. Тя поощрява устойчивото развитие 

в селските райони на Европа и е насочена към решаване на икономически, социални и 

екологични проблеми в различните територии. Повече от половината от населението на 

ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС.   

Един от инструментите на ОСП за позитивно въздействие върху развитието на селските 

райони е ЛИДЕР. Това е новаторски подход, който се прилага в България през 

последното десетилетие чрез местните инициативни групи (МИГ) с финансовата 

подкрепа на Мярка 4.3.1.(1) „Управление на местни инициативни групи, придобиване 

на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ, прилагащи 

Стратегии за местно развитие― и  прилагане на Мярка 41-Прилагане на стратегиите за 

местно развитие― от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

земеделието и селските райони. 

Успешното прилагане на подхода ЛИДЕР в България играе важна роля за 

насърчаването на новаторски решения на стари и нови проблеми в селските райони и 

да се превърне в своеобразна „лаборатория‖ за развиване на местни способности и за 

изпробване на нови начини за задоволяване на нуждите на общностите в селските 

райони.  Подходът е донесъл ценни резултати в много селски райони в петнадесетте 

страните-членки на ЕС и може да изиграе значителна роля в подпомагането на селските 

райони в новите и бъдещите страни-членки на ЕС в адаптирането им към променящите 

се реалности на днешния ден. 

МИГ имат сложната задача и огромно предизвикателство да съхранят селските 

територии,  да  насърчат селските райони да търсят нови начини да станат или останат 

конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят 

предизвикателствата, пред които са изправени като застаряващо население, ниско 

качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. 

Основните характеристики за въздействие на подхода ЛИДЕР са: Стратегии за местно 

развитие (СМР), основаващи се на териториален принцип; изграждане на местни 

публично-частни партньорства (местни инициативни групи), улесняване на 

иновациите, подход отдолу-нагоре, много-секторен подход при планиране и прилагане 
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на стратегията, работа в мрежа на местните партньорства, 

сътрудничество/коопериране. Тези параметри определят и уникалността на ЛИДЕР и 

неговото значение за съхраняване и развитие на селските райони с участие на местните 

общности. 

2. Резюме с акценти от доклада 

Във въведението на доклада е описано накратко констатирания социално-

икономически потенциал на територията на МИГ. Работено е по настоящи документи и 

данни на НСИ, данни от обследвани съдържателни документи на теритоирята на 

общините Берковица и Годеч-планове, стратегии, програми, налични в публичното 

пространство. Забелязва се абсолютна повтаряемост на социално-икономическиет 

параметри, касаещи периодите в тези документи (2005-2013г.), както и описанието на 

ресурсите по видове и степени на развитие, индексите и заключенията. 

Направен е преглед на най-сериозните предизвикателства пред местния бизнес и на 

малкия и среден бизнес като цяло в селските райони. 

Направена е връзка с проблематиката на селските райони в България, тъй като по време 

наанкетирането на място на теритоирята на МИГ се забелязват в пълна сила 

тенденциите и заключенията, валидни за типично селските общини в България. 

Ползвани са данни на Евростат, на доклади от работата на Европейската комисия за 

въздействие на Програма за развитие на селските райони и Лидер. 

Въвеждащата част на доклада се припокрива с данните на анализите по другите две 

теми от проучването на територията на МИГ, тъй като описанието на района е 

идентично и е основа за изводи и коментари в контекста на темите. 

Направено е пълно описание на получените резултати от анкетирането на място и по 

телефона на територията на МИГ с анализиране на получените реални мнения. 

Представени са видове продукти с добавена стойност-успешни практики в рамките на 

Европейския съюз, които могат да се приложат на територията на МИГ. 

Представени са видове продукти с добавена стойност-успешни практики в рамките на 

Лидер, които могат да се приложат на територията на МИГ. 

Описана е накратко номенклатура, свързана с продуктите с добавена стойност; 

Отделено е внимание на видовете маркетинг и мениджмънт на продукти с добавена 

стойност  и най-вече на видовете защитени марки за населените места, които развиват 

продукти с добавена стойност. 

Поставен е акцент върху приноса на продуктите с добавена стойност за местната 

икономика и развитие; 

В края на доклада са направени заключение и препоръки до МИГ, които следва да се 

вземат под внимание през следващите 2 години от изпълнението на ЛИДЕР и новият 

програмен период България 2014-2020 и ПРСР 2014-2020. 
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3. Въведение  

3.1 Социално-икономически потенциал на територията на МИГ 

Основна цел на това проучване ще бъде да се изследва социално-икономическия 

потенциал на територията на МИГ «Берковица и Годеч» за въвеждане на добавена 

стойности в реализацията на местни продукти. След провеждане на настоящето 

проучване ще бъдат създадени повече възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на територията и качеството на живот.  

Територията на МИГ е съставена от две типично селски общини - Берковица и Годеч, 

за които са в сила всички признаци на малките населени места със затихващи функции. 

Използваната досега концепция за макроикономическа и финансова стабилност на 

всяка цена, направи прехода към пазарна икономика в селските райони  с висока 

социална цена за голяма част от обществото, като част от съществените последици са 

следните:  

 масова емиграция на младите; 

 увеличаване на бедните и на обедняващите; 

 висока безработица; 

 социална несигурност; 

 развитие на процесите на социалиална изолация ; 

 дезинтеграция на значителни групи от населението; 

 драстични промени в ценностната система.  

По-голямата част от тези социални последици са с дългосрочен характер и 

неблагоприятни тенденции в бъдеще. 

Сред най-сериозните предизвикателства пред бизнеса у нас безспорно са 

производителността и конкуренцията (външна и вътрешна) на производството.  

Възможностите за по-висока конкурентоспособност и респективно за икономически 

растеж и нарастване на доходите се предопределят от разполагаемите ресурси 

(човешки, инвестиционни и капиталови активи), от техния потенциал (качество, 

развитие и възможности за по-висока производителност и ефективност) и от 

управлението на производството и икономиката като цяло. 

За всяко населено място са важни социалните и икономическите измерения на 

устойчивото развитие, свързани с постигането на устойчив икономически растеж и 

осигуряването на все повече и по-добри работни места.  

 

Устойчивото развитие е свързано както с удовлетворяването на нуждите на сегашните 

поколения, така и с предоставянето на възможност на бъдещите поколения да 

удовлетворят своите потребности. То налага балансирано икономическо развитие, 
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характеризиращо се с устойчив растеж на икономиката и на производителността, с 

високи равнища на знания и инвестиции (в човешки капитал и в иновативни и еко-

ефективни процеси и продукти), конкурентен бизнес, пълна и висококвалифицирана 

заетост, като всичко това не трябва да води до влошаване на околната среда и до 

социално изключване. 

Констатации, валидни за България и селските райони, в т.ч. за МИГ „Берковица и 

Годеч“ 

По предвиждания на Евростат
1
 за периода 2010-2060 г. населението на България ще 

намалее с 27%, а делът на населението над 65 години ще достигне до над 60%2. В този 

контекст очакванията за бъдещото развитие до 2020 г. са за запазване, дори 

увеличаване на негативните различия между ЕС-27 и българските региони. 

Българските райони по обем на създадения БВП са сред най-слабо развити в ЕС.
3
 

По равнище на доходи и разходи на населението България е най-изостаналата и бедна 

страна-членка на ЕС: доходите на нашите домакинства са с около 70% по-ниски от 

средните за ЕС, а в абсолютно изражение крайните потребителски разходи на 

домакинствата ни са над 4 пъти по- ниски от средноевропейските и са най- ниските в 

ЕС. 

Обща характеристика на община Берковица към 15.11.2013г.
4
  

Населението на община Берковица, вкл. град Берковица е 20 862 жители  по настоящ 

/постоянен адрес на територията на населените места в общината. Намира се в 

Северозападния район на планиране  -ниво 2 (NUTS 2), за който е характерен най-

нисък за България БВП на човек - 27.0 %.
5
 Икономическото състояние на района е на 

сравнително ниско равнище.Северозападният район през 2009 г. е на последно място 

сред районите от ниво 2 по създадения брутен вътрешен продукт (БВП) с 5 070 226 хил. 

лв. или 7.42% от БВП на 15 страната. На последно място е и по показателя за БВП на 

човек от населението с 27% от средното за ЕС-27 при 44% общо за страната за 2009 г. 

По показателя БДС Северозападният район се нарежда на последно място сред 

районите от ниво 2 с 7.42% принос. 

Северозападният район в момента е най-слабо развитият район от ниво 2 в страната. 

Поставен е в групата райони в Европа с най-силна зависимост от заплахите от 

демографския спад (на последно място в ЕС), глобализацията, климатичните промени и 

енергийната зависимост. Поради ниския старт, въпреки прогнозираното абсолютно 

нарастване, прогнозните стойности на показателите за развитие остават под средното за 

страната. Като прогноза до 2020 година се предвижда нивото на заетост на населението 

от 20 – 64 г. Да достигне 72% при 76% средно за страната, а инвестициите в научна и 

                                                           
 

2
 Eurostat, News Release, 80/2011 - 8 June 2011, Population projections 2010-2060 

3
 Данни на Евростат 

4
 По данни на Главна дирекция „ ГРАО“  

5
 Национална стратегия за устойчиво регионално развитие на Република България 2012-2020г. 
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развойна дейност да достигнат 0.5% от БВП при 1.5% за страната. Намаляването на 

броя на хората, живеещи под прага на бедността ще бъде 11%, при 16 % средно за 

страната.
6
 

Община Берковица се характеризира с лека промишленост и развито селско 

стопанство. Наблюдава се намаление на активността в традиционни за Берковица 

производства: дървен материал и пластмаси. Едновременно с това рязко е увеличено 

производството на текстил и облекло и на хранителни продукти. Спектърът на 

икономическите дейности в града включва ограничен брой отрасли на икономиката. 

Преработващата промишленост е основен структуроопределящ отрасъл. 

Диверсифицираният характер и потенциал на общинската икономика определя град 

Берковица като важен икономически център на развитие. През последните години се 

забелязва разкъсване на функционалните връзки между ключовите сфери в подкрепа на 

устойчивото развитие: образование - наука – производство. 

Развити отрасли в общината са: шивашка промишленост; химическа промишленост; 

хладилни инсталации; машиностроене и абразивни инструменти; каменообработване; 

хранително-вкусова промишленост; ягодоплодни култури и др. 

 

Обща характеристика  на община Годеч към 15.11.2013г.
7
 

Населението на Община Годеч, вкл. град Годеч е 5 298 жители  по настоящ /постоянен 

адрес на територията на населените места в общината. Тя се намира в Югозападния 

район на планиране- ниво 2 (NUTS 2), за който е характерен най-нисък за България 

БВП на човек - 75.0%. Икономическото състояние на района е на високо равнище, 

сравнено с другите райони от ниво 2 в България. Югозападният район е най-силно 

развитият, като се доближава до средното ниво на европейските райони. Общият 

размер на БВП, създаден от района е 32. 995 498 хил. лв или 48.2% от общия 

национален БВП за 2009 г. По показателя БВП на човек (в PPS) през 2009 г. районът 

достига 75 % от средното за регионите на ЕС-27, при 44% за всички райони на 

България. Средната стойност на БВП на човек за 2009 г. е 15 610 лв при средна 

стойност за страната 9 007 лв. Югозападният район има най-голям принос в БДС на 

страната – 48.29%.  

Югозападният район е най-развитият български район от ниво 2 и остава с най-високи 

показатели при постигане на целите от стратегия ―Европа 2020‖. Заетостта на 

населението в трудоспособна възраст тук се прогнозира да бъде най-висока – 80%, при 

средно 76% за страната, до 50% ще се увеличи дяла на висшистите до 2020 г., при 

слредно 36% за страната, намаляването на броя на хората, живеещи под прага на 

бедността с 20%, при средно 16% за страната също ще бъде най-значително. 

                                                           
6
 Данни на Евростат 

7
 По данни на Главна дирекция „ ГРАО“  
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Община Годеч, като цяло няма добре развита промишленост. Ориентацията към 

икономика на пазарно стопанство доведе до значително нарастване дела на частния 

сектор. На практика на територията на общината след приватизацията на държавните 

предприятия останаха следните по-значими обекти:  

 С чуждестранни инвестиции – АК‖Магнит‖АД. Днес АК Магнит АД е част от 

шведската група фирми AQ Group. Основното производство на предприятието е 

трансформатори и индуктивни компоненти. 

 Държавна собственост – „Пътно поддържане‖ – Годеч 

 Частна собственост – завод „Ком‖ ЕООД гр. Годеч – производство на строителни 

плоскости, фирма ,,Докторс‖ в с. Гинци, която произвежда високо алкохолни 

напитки, рибовъдно стопанство гр.Годеч – производство на пъстърва и 

риборазвъден материал, „Пътсрой 92‖ с.Шума – строителство и ремонт на пътища, 

„Могила‖ООД – произвежда кашкавал „Балкан‖ и „Витоша‖, автосервиз ЕТ‖Пейчо 

Милушев‖ и автосервиз „Лидер‖ и други по - малки. 

През 2011 г. се открива завод за мощни светодиоди „Окта Лайт България― АД. 

Производството се помещава в сградата на нефункциониращия вече бивш държавен 

завод "Ком". В града съществува и завод за производство на нова строителна 

технология „ИБТ― ООД. 

Видно от изложената структура на икономиката в Община Годеч няма сериозни 

промишлени източници на отпадъци – опасни, строителни и битови. 

 

Обща характеристика на МИГ „Берковица-Годеч“ 

В периода 2001 – 2011 г. се засилва контрастът между Югозападния район и всички 

останали райони, като с най-лоши показатели остава Северозападният район. 

Югозападният район се откроява пред останалите райони с по-динамичните темпове на 

социално и икономическо развитие и привличане на значителен дял от  инвестициите в 

страната, като през последните десет години тази разлика се засилва. Този район 

наближава средното европейско равнище и показва възможности да премине в 

категорията на преходните региони с БВП на човек над 75% от средното на ЕС. 

Северозападният район е на другия полюс и заема последното място по почти всички 

основни показатели за развитие. 

Междурегионални диспропорции генерират и вътрещнорегионални различия. Така, 

общини Берковица и Годеч имат своите социално-икономически харакеристики, които 

в позитивен план създават специфичен профил за територията. Структуроопределяща 

роля имат добивната (въглища, добив и преработка на скално-облицовъчни материали), 

производство на метални изделия, текстилна, дърводобивната и 

дървопреработвателната промишленост. Ръстът на инвестициите е недостатъчен за по-

значително структурно преустройство на териториалната икономика. Този недостиг е 

сред основните причини за недоброто състояние на някои от големите промишлени 

фирми. Аграрният сектор и туризмът са с допълващи функции. Териториалното 
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разпределение на икономическите дейности е недостатъчно балансирано като голяма 

част от заетостта все повече се формира от търговията, услугите и строителството. 

Наблюдава се значителен спад на заетостта в производствения сектор заради 

протичащите процеси на преструктуриране. Промишлените и обслужващите функции 

са съсредоточени изключително в гр. Берковица и гр. Годеч. 

На територията на двете общини функционират около 703 микро, 79 малки и 13 средни 

предприятия в частния сектор. Най-голям дял (42,39%) заемат фирмите в сектора на 

услугите, следвани от фирмите, осъществяващи дейност транспорт (13%), 

преработващата промишленост (10%), и хотелите и ресторантите (8,71 %). 

 

Данни от направено теренно проучване на територята на МИГ 

 

 Представителство по сектори: 
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 Имат ли шанс малките фирми и стопанства да излязат на пазара с уникални 

продукти? 

 

 

Според анкетираните на територията на общините Берковица и Годеч, малките фирми 

и стопанства имат огромен шанс да излязат на пазара с уникални продукти, 

традиционни за региона и произвеждани от местното население с местни ресурси. 

 

 От какво се нуждае местния бизнес, за да произвежда стоки с висока добавена 

стойност?   
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o 86%- свежи инвестиции                  

o 62%-достъп до кредити                  

o 62%- експертна помощ 

o 38%- политика в сферата              

o 86%- европейски средства            

o 38%- промяна в законодателството 

o 5%- партньорство                   

o 38%- добри идеи   

o 43%-професионални кадри 

o 43%-ограничение на вноса            

o 28%- лоялна конкуренция                   

o 24%- добър мениджмънт 

o 33%- повишаване доходите на населението      

o 57%- финансова стабилност             

o 14%-добър маркетинг 

 

Според анкетираните представители на местната общност, територията на МИГ има 

най-голяма нужда от свежи инвестиции. Това показва, че липсата на добре развита 

икономика и продължаващото изоставане на района се дължи главно на липсата на 

инвестиции и средства за развитие на бизнеса.  

Ако няма свежи инвестиции, бизнесът няма да може да произвежда продукти с 

добавена стойност и това ще продължи да влошава социално-икономическото 

положение на територията. 

Преобладаваща част от анкетираните смятат, че свежите инвестиции за развитие на 

бизнеса трябва да бъдат предимно европейски средства и осигурен облекчителен 

режим за достъп до кредити. Това ще даде тласък на бизнеса, желаещ да произвежда 

продукти с добавена стойност да кандидатства с проекти, да обезпечат и обслужват 

необходимото съфинансиране, да развиват своята дейност без притеснения. 

Съвсем малка част от анкетираните отбелязват, че партньорството е фактор за местния 

бизнес. Както ще стане въпрос, кооперирането и партьнорството винаги е сочено като 

добра практика за развитие на бизнеса и за производството на продукти с добавена 

стойност в рамките на европейските държави, особено в селските региони. За 

съжаление, местния бизнес не смята, че това  ключово условие и смята, че развитието и 

просперитета на икономика е отделна роля на всеки представител на територията. 
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Фирмите от малкия и среден бизнес са заинтересовани да  търсят кооперирането и 

сътрудничеството с други фирми, за да се защитят от експанзията на другите 

конкуренти-големите фирми. Практиката поднася разнообразие във формите на 

обединение - патенти, лицензи, договори за специализация в научно-изследователската 

област, учредяване на консорциуми и др. Цел - овладяването на нови бързо развиващи 

се пазари, пълно усвояване на собствените ресурси-индивидуализация на 

производството, стандартизация, икономии от мащаба, съкращаване на сроковете за 

иновации, взаимодопълване. 

Половината от анкетираните признават, че ограничаването на вноса и лоялната 

конкуренция на различните нива е важно условие за проспериращ местен бизнес. 

В България е минимален % на големите хипермаркети и търговски вериги за стоки за 

бита, които продават български стоки и стоки произведени в малките населени места. 

За съжаление, много малък процент от местните продукти, произлизащи от местния 

бизнес и селскто стопанство се продават и потребяват от и за местното население.  

Конкуренцията на хранителните вериги смазва малкия и среден бизнес у нас. „Билла―, 

„Лидъл―, „Карфур― и „Кауфланд― са чуждестранните вериги, които в последните 

десетина години превзеха българския пазар. Те обявиха негласна война на 

собствениците на по-малки магазинчета. По този начин обрекоха на гибел бизнеса на 

дребните предприемачи, които до този момент изкарваха прехраната си с търговия на 

хранителни продукти. Монополизирането на сектора продължава и до днес, като 

централизирането на бизнеса се стеснява все повече и повече в ръцете на една малка 

група от хора. Същевременно всеки ден затварят по няколко малки квартални 

магазинчета заради нов отворен обект на някоя от големите търговските вериги. 

За да може да стигне до потребителите през големите търговски вериги, българският 

производител трябва да плати 30, 40 вида такси за всеки един артикул поотделно. 

Започва се с т.нар. входна такса, последвана от най-разнообразни такива, бонуси, 

отстъпки и дори подаръци, които трябва да се правят на търговеца. 
8
 

Чуждите вериги изнасят от България 500-700 млн. лв. месечно. 

В тази връзка, шанс за българските производители на местни продукти, които са 

продукти с добавена стойност имат шанс с откриването на  на хипермаркет само за 

стоки на български производители, предложено от Сдружение „Произведено в 

България – съюз на малкия и среден бизнес―. 

Вече е подписано  споразумение за обединяване на действия за защита на българското 

производство и осигуряване на условия за реализацията на произведените в страната 

стоки и услуги. 

Това споразумение е важно, тъй като то ще даде огромна подкрепа на българските 

производители. Това споразумение ще даде по-голям достъп на българските 

                                                           
8
 По данни на Planet Retail  
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производители до пазари, българските производители ще имат по-голяма подкрепа на 

износ на българска продукция в чужбина.  

Една трета от анкетираните лица са на мнение, че за доброто икономическо развитие е 

важна финансовата стабилност и високите доходи на местното население. 

Съществуват множество определения за устойчива община, доколкото в тях се 

поставят различни акценти: икономически, социален и най-често екологичен. Най-

общо ние определяме като устойчива тази селска община, чиято икономика е 

конкурентоспособна, условията на живот в нея са социално приемливи, а като цяло 

развитието й е екологично съвместимо с изискванията за опазване на околната среда. 

Това разбиране е залегнало и определя най-новите задачи в Общата селскостопанска 

политика на Европейския съюз: 

 повишаване на конкурентоспособността на европейското земеделие на световно 

ниво; 

 контрол над производството и прекомерното нарастване на бюджетните 

разходи; 

 осигуряване на приемлив стандарт на заетите в селското стопанство 

посредством увеличаване на доходите им; 

 опазване на околната среда. 

Така формулирани основните задачи на Общата селскостопанска политика отразяват 

нейната философия, която изцяло е подчинена на критериите за устойчиво развитие. С 

последните реформи ОСП, която ще се прилага,  се концентрира върху осигуряване на 

основна подкрепа за доходите на фермерите, които имат право да произвеждат в 

съответствие с пазарното търсене, докато вторият стълб е насочен в подкрепа на 

селските райони и тяхното развитие, като разглежда земеделието като източник на 

обществени блага в резултат на неговите екологични и селски функции. 

Три са основните оси на устойчивото развитие на селските райони в ОСП: 

- конкурентоспособност; 

- управление на земите и околната среда; 

- качество на живот и диверсификация. 

Подобряването на качеството на живота и постигането на „жизнена селска среда‖ 

означава подкрепа на селските райони за поддържането и подобряването на социалната 

и икономическата структура в тях и особено в отдалечените селски райони, изправени 

пред проблема с обезлюдяването, както и в околоградските райони. Инвестирането в 

широката селска икономика и общности е от ключово значение за повишаване 

качеството на живота. 

Подобряването на привлекателността на селските райони изисква насърчаване на 

устойчивия растеж и създаване на нови възможности за заетост, особено за младите 

хора и жените, както и по-добър достъп до актуална информация и комуникационни 
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технологии. Разнообразяването на дейностите във фермите с неземеделски дейности, 

подпомагането на дейности извън земеделските стопанства и укрепването на връзките 

между земеделието и другите сектори на селската икономика имат важна роля за 

постигане на устойчивост на селските райони.
9
 

Изоставане на земеделието не би било проблем за развитието на селските райони, ако 

заедно с него в тях възникват и други стопански дейности. За да се постигне възходящо 

развитие на селските райони, е необходимо икономическата дейност в тях да бъде 

разнообразена. Сега диверсификацията на местната икономика е слаба. В селските 

райони преобладават малките и средните предприятия от аграрния сектор (40 %), 

следват индустриалните (24 %), търговията (23 %) и туризма (13 %) 
10

Високият дял на 

аграрната икономика в селските райони не е признак за добре развито земеделие, а 

показва, че в тях е слабо развита друга икономика. 

Настоящето на българското село е продължение от миналото и е изходна позиция за 

неговото състояние и бъдеще. Преходът към пазарно стопанство, започнал през 1990 г. 

активизира миграцията от селата към града. Обезлюдяването е особено характерно за 

селата от община Годеч, тъй като всички населени места извън градския център са с 

население под 300 жители. 

Ограничаващ фактор за разнообразяването на селската икономика е пътната мрежа в 

тях, чиято гъстота е под средната за страната, а състоянието им недобро. 

Системите на здравеопазването и образованието са определящи фактори за качеството 

на живот, развитието на човешките ресурси и хармоничното регионално развитие. 

                                                           
9
 Маджарова, Св., Ограничения и възможности за интегрирано развитие на селските райони в страните 

от Централна и Източна Европа, 

10
 Източник-Министерство на земеделието и храните 
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 Въпрос: Според Вас, територията на общините Берковица и Годеч има ли 

социален потенциал за въвеждане на добавена стойност в реализацията на 

местните продукти? 

                         

 

Въпреки констатираните в редица анализи и документи негативни тенденции за 

развитието на селските региони, по-голямата част от представителите на местната 

общност смятат, че територията на общините Берковица и Годеч има социален и 

икономически  потенциал за въвеждане на добавена стойност в реализацията на 

местните продукти. 

 

 Въпрос: Според Вас, територията на общините Берковица и Годеч има ли 

икономически потенциал за въвеждане на добавена стойност в реализацията на 

местните продукти? 
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Какво е необходимо да се подобри на териотирята на общините Берковица и 

Годеч в бъдеще време, за да има положителен ръст в социално-икономическото 

развитие: 

 По-добра инфраструктура с достъпни услуги и по-добра свързаност  между 

населените места и подпомагане на по-слабо развитите територии, запазване и 

утвърждаване на местното културно-историческо наследство и природно богатство; 

 Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, 

увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на 

младите хора за реализация в родните места; 

 По-добра бизнес среда; 

 По-голямо доверие в държавните институции; 

 Постигане на устойчиво интегрирано местно развитие и използване на местния 

потенциал ; 

 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на 

населените места  и развитие на културните и креативни индустрии; 

 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила – по отношение на 

здравна и образователна инфраструктура от местно значение; 

 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – по отношение 

на социалната инфраструктура от местно значение; 

 Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса;  

 Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на 

ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост – по отношение 

на енергийната ефективност в жилищни и обществени административни; 

 Осигуряване на конкурентоспособност на малките населени места  на пазарите чрез 

силни местни икономики – включително чрез използване на местните дадености, 

социален капитал, стратегии и т.н. дейности; 

 Засилване връзките между градските и селските райони на всички нива, чрез 

подобряване на достъпността и възможността за работа; 

 Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и 

предприятията; 

 Управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на 

регионите – на опазването и подобряването на културното и природното наследство 

се гледа като на важни условия за устойчиво развитие. 
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 Културното и природно наследство е оценено като важна териториална 

характеристика и фактор за насърчаване на специфичния местен икономически 

потенциал и опазване на околната среда. 

 

3.2 Видове продукти с добавена стойност - успешни практики в рамките на 

Европейския съюз 

Една от причините за нарастващия внос и продължаващата стагнация на цената на 

местните продукти е, че тези продукти вече не са достатъчно добре адаптирани към 

нуждите на европейските потребители. Вкусовете и навиците на потребителите се 

променят с времето, както и с начина им на живот.  

Затова е необходимо производителите да познават своя пазар, за да могат да адаптират 

своите продукти към променящите се нужди и очаквания на потребителите и, 

следователно, да получават оптимална стойност за своята продукция. 

През последните години навиците на потребителите са се променили значително като 

цяло, поради все по-урбанизирания, динамичен начин на живот и потребителите, които 

са все по-отдалечени от етапа на първичното производство .  

Натискът върху производителите идва не само от по-ниските продажни цени, но и от 

по-високите разходи за суровини.  

Инвестирането в действия, насочени към добавяне на стойност, може да позволи на 

производителите да реализират по-висок марж на печалбата, като осигури глътка 

въздух в подложения на натиск икономически сектор. 

Адаптирането към пазарните тенденции не винаги изисква огромни усилия от страна на 

производителя, но едно положително, проактивно отношение е необходимо и 

представлява ключа към всяко действие, свързано с добавяне на стойност. 

Местната инициативна група изпълнява Стратегия за местно развитие, чиято 

специфика се състои в това, че се насърчава обединяването на различни проекти в 

стратегия за развитие на един цял район, този на общините Берковица и Годеч. Това 

предполага, че различните проекти допринасят по последователен начин за постигането 

на общо определени цели в полза на цялата територия. 

Развиването на дейности, чиято цел е да се добави стойност посредством Ос 4, не само 

дава възможност за разработване или поддържане на стабилна икономическа рамка, но 

също и за извличане на полза от всички налични ресурси (човешки, икономически, 

културни) съществуващи на територията, за да се насърчи устойчивото местно 

развитие. 

Всеки продукт с местна марка може да бъде продукт с висока добавена стойност, тъй 

като ще бъде произведен от местното население с местни ресурси и ще подпомогне 

пряко местната икономика. 
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Свикнали сме да определяме добавената стойност като допълнителните услуги, които 

се предлагат  към основния продукт. 

 

Опитът на Великобритния 

Всяка година хранителната-вкусовата промишленост на Великобритания представя 

около 10 000 нови продукта. Англия е особено конкурентноспособна в областта на 

продуктите с добавена стойност, маркови продукти и продукти, за чието производство 

се изискват определени умения.  

Производството на храни и напитки е най-големият сектор във Великобритания и 

продължава да расте много по-бързо в сравнение с повечето други сектори. 

Великобритания е една от най-уважаваните производители на храни и напитки, 

признати със своето качество, пълноценни суровини и безопасен производствен 

процес. Храните и напитките, произведени в Англия се дистрибутират по цял свят и 

имат гарантирана автентичност и качество. Нашите възможности в областта на 

проучванията са много добре развити и усъвършенствани, не само в академичните 

среди, но също и в сферата на бизнеса.  

Огромният мащаб на хранително-вкусовата промишленост във Великобритания 

превръща страната в идеално място за чуждестранни инвестиции. Фактори за успех: 

 Верига за доставки от най-висока класа: веригата за доставки в сектора храни 

и напитки на Великобритания е една от най-добре развитите в света, като тя доставя 

близо 5 милиарда различни продукта всяка година и представлява 7 % от БВП на 

страната. Това се осигурява от надежден и ефективен транспорт и логистична 

система, които включват въздушни и железопътни линии, както и пристанищна и 

магистрална инфраструктура. Също така, Великобритания разполага с мрежа от 

специалисти в областта на складирането и дистрибуцията на продукти. По този 

начин доставка от централната част на страната може да бъде направена и върната в 

рамките на 24 часа, а при необходимост продуктите да бъдат иззети обратно само за 

няколко часа. 

 Високотехнологичен сектор: хранително-вкусовата промишленост на 

Великобритания е високотехнологична индустрия, която използва възможно най-

иновативните решения в областта на информационните технологии, инженерството 

и природните науки, за да задоволи нуждите на клиента и да повиши 

продуктивността, нанасяйки минимални щети на околната среда. 

Британската хранително-вкусовата промишленост е призната като една от най-

иновативните и динамични в целия свят. 

Великобритания е първата страна, която въвежда замразените храни, готовите ястия и 

инстантното кафе.  
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Великобритания е сред лидерите в развитието на функционални храни. Пазарът на 

функционални храни във Великобритания в момента е на стойност около 1.2 милиарда 

паунда и е нараснал с 13 %, като през 2000 г. е бил на стойност 335 милиона паунда. 

 

Производство на трюфели, България 

Трюфелът е уникална грудковидна подземна гъба без корени и без стебло, която расте 

под земята в пълна симбиоза около корените на определени дървесни видове. Според 

вида и сезона, трюфелите биват черни и бели, намират се през всеки сезон на годината 

и специално в България - в почти всички региони на страната, главно в гористи 

местности с карстови почви, обяснява Киро Проданов. Трюфелът се използва като 

храна, хранителна добавка, деликатес, подправка и е много скъпоструващ продукт. 

Само за сравнение - ако едно ядене в Италия струва 300 лири и отгоре се настърже един 

трюфел, цената му веднага става 1 300 лири. 7 до 10 месеца са необходими за 

създаването на един трюфел. 

Производство на трюфели е агробиологично, подходящо за гористи местности с 

карстови почви. Засаждането на микоризирани дръвчета (лешник, бадем, орех, 

маслина, и др.) максимално ще оползотвори пустеещи площи и горски масиви, почти 

непригодни за други култури. Всички опожарени гори могат да се възстановят чрез 

залесяване с микоризирани дръвчета и за 4-5 години да се възстанови нарушеното 

екологично равновесие. Ще се създаде нов тип лесорастителност - микоризираните 

дървета дават две реколти, например лешници, орехи - и целогодишна реколта от 

трюфели, която при това не зависи от плододаването на дървото. Това е алтернативен 

поминък за много хора от планински и полупланинските райони на страната.  

Като експортно ориентиран продукт, трюфелите предполагат и възникване на нов тип 

преработвателна промишленост. Само в Германия трюфелите могат да се продават в 1 

500 търговски обекта.  

Изграждането на трюфелни плантации от по 20 дка може да има силно въздействие 

върху селския туризъм и екотуризма - търсенето на трюфели в тях би било голяма 

атракция за чуждите туристи, предвождани от водачите на специално обучените за 

целта кучета  

В България вече има 8 плантации за производство на трюфели. 

 

Интегрирани проекти за вериги на доставки в района Емилия – Романя, Италия 

Интегрираните проекти за вериги на доставки (ИПВД) са въведени от Националния 

стратегически план да повишат конкурентноспособността на местната система за 

производство на храна. Тези проекти целят намаляването на рискове, свързани с  

колебанията на цените, подпомагане на иновациите във веригате на доставки и 

осигуряване на по-спреведливо преразпределяне на добавената стойност сред 

икономическите субекти. Той подобрява средното и дългосрочното планиране и по-

добрата интеграция на първични производители във веригата на доставки. Като 
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инструмент за управление моделът е подтикнал правителството към интегрирани 

програмни подходи. На регионално ниво Емилия – Романя ПРСР е усвоила интегриран 

иновативен подход, целящ да популяризира и приложи създаване на мрежа и групи на 

проектно ниво и, в края на краищата, обединяването/събирането на производители. 

Интегрираните проекти за веригата на доставки са базирани за съвместното прилагане 

на няколко мерки от Ос 1 от гледна точка на постигане на споделни цели. В тях 

участват група от икономически участници, работещи на различни стъпала от веригата 

за доставка на храна и насърчавани от „лидер на веригата―. Моделът отговаря на 

специфични изразени нужди -  в рамките на консултативния процес – от участниците в 

регоналните системи за производство на храни и свързаните в  случващите се 

преструктурирания и реорганизация в техните сектори.  

Иновативният аспект в ПРСР на Емилия – Романя е гъвкостта в използването на 

мерките според различните пазарни конфигурации (дълги системи за доставка на храна 

типични за модерната система на дистрибуция и  къси вериги за доставка) и 

териториални нужди. Този подход също така играе голяма роля в подобряването на 

селскостопанския сектор, тъй като дава подкрепа на други участници във веригата  при 

условие, че това води до конкретни и измерими връщания?? За фермерите, включени в 

проекта (тоест повишаване на рентабилността и справедливо преразпределение на 

добавената стойност). Едновременно преки и непреки бенефициенти могат да участват 

в споразумението. Преки бенефициенти са тези, които са ангажирани в изпълнението 

на специфични дейности като фермерите и земеделските предприятия, (но също 

центровете за изследвания и обучения, разширение и селскостопански консултантски 

услуги). Непреки бенефициенти са онези лица, (не отговарят на условията за 

подпомагане) които могат да получат полза от големи предприятия, входни 

доставчици, дистрибутори или които могат да докажат завършване на веригата на 

доставки. Споразумението изисква поне 75% от общия годишен обем на включената 

земеделската продукция да идва от фермери, участващи в проекта. В същото време 

фермерите са ангажирани да прехвърлят/продадат на партниращи предприятия най-

малко 20% от тяхната годишна продукция.  

Съвместното изпълнение на различни мерки допринася за подобряване на тяхната 

ефективност: например това допринася за по-бързо и по-лесно съгласуване на 

интересите и нуждите между съседни стъпки от веригата за доставка. Това е от 

стратегическо значение  за консолидиране на отношенията между земеделските 

стопани и другите участници и за повишаване на конкурентоспособността на 

първичния сектор, като това е една от дългосрочните стратегическите цели, определени 

от Европейската Комисия за следващия програмен период.
11

 

 

 

 

                                                           
11

 http://enrd.ec.europa.eu 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението 
на Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

24 

Производство на пелети и брикети от биомаса 

Производството на пелети и брикети от дърво е индустрия, която попада в енергийния 

сектор като източник на топлина и производство на електроенергия. Дървените пелети 

са част от семейството на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и по-точно 

горива от биомаса. 

Горивата от биомаса варират в широк обхват на запалими/горими продукти от 

хранителни до дървени отпадъци. Използването на тези ресурси в световен мащаб е все 

още в ранна фаза, но една от формите на гориво от биомаса – дървените пелети - 

започнаха да стават разпознаваема опция с редица приложения, която може да замени 

изкопаемите горива. В процеса на разлагане на отпадъците от биомаса се освобождават 

газове, които са много по-вредни от въглеродния двуокис, който се освобождава по 

време на изгаряне на същите тези отпадъци. Отпадъчните продукти се изгарят, за да 

произведат топлинна енергия и електричество, вместо да се складират по сметища, 

където се разграждат. В определени случаи се отглеждат специални растения, които се 

използват за производството на гориво, което щади замърсяването на околната среда. 

Част от тази биомаса се изгаря без допълнителна преработка, но се забелязва 

нарастваща тенденция в пресоването на тези отпадъци в пелети или брикети. И двата 

продукта имат еднаква енергийна форма с материала, от който са направени, но за 

сметка на това са много по-трайни, лесни за транспортиране, отделят по-малко боклук, 

и изгарят по-ефикасно. Пелетите могат да бъдат произведени от много суровини 

включително: трева, слама, мъх, хранителни отпадъци и дървени отпадъци. Уредите за 

изгаряне на пелетите стават все по-добри, ефикасни, с възможност да осигурят 

отопление без почти никаква странична интервенция. Тези уреди варират от големи 

котли и специални приспособления за камини, до индустриални решения. 

 

Верига на доставките  

Процесът на конвертиране на дървения отпадък в пелети е представен в диаграмата 

долу. Всяка стъпка в процеса добавя стойност към целия процес. Разходите за 

поддръжка се отнасят за цялата верига и поради тази причина са включени в 

оперативните разходи. Тъй като има известни вариации в начина на управление на 

процесите, в зависимост от технологията, видовете суровина, както и цените на 

оборудването, тези вариации са малки в сравнение с цената на суровината и разходите 

за логистика. Точно тези разлики определят до колко печелившо ще бъде едно 

предприятие. В зависимост от географското разположение цената на доставка на 

суровината може да бъде близка до 0 или да съставлява 50 % от себестойността на 

продукцията. Компаниите, които оптимизират тези процеси, като минимизират точно 

тези пера, ще бъдат възнаградени с по-високи маржове и по-големи печалби. 

 

 

 

 

 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението 
на Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделът на петте конкурентни сили на Майкъл Портър определя 

моментната и бъдещата привлекателност на дадена индустрия. Всеки един 

фактор допринася позитивно или негативно върху индустрията като цяло. 

Тези фактори засягат често динамиката на определена индустрия и играят 

важна роля при взимането на важни стратегически решения. Измерването 

на атрактивността на определена индустрия не определя задължително 

колко печеливша ще бъде една компания, която навлиза в този бизнес. 

Има компании, които се справят успешно и печелят в недотам атрактивни 

отрасли, и фалити на компании, които навлизат тепърва в такива отрасли. 

На база анализа от визуалната презентация на петте конкурентни сили, 

както и детайлен анализ, който не е представен в настоящия анализ, 

производството на пелети към момента се определя като сравнително 

привлекателен сектор за инвестиции. 

 

 

 

 

 

Кратък финансов анализ 

При вземане на решение за изпълнимостта на проекта за производство на пелети трябва 

да се вземат предвид фиксирани разходи (първоначални разходи за инвестицията) и 

променливи разходи за производството на пелети, като се направи прогноза за 

ценообразуването, както и направата на няколко финансови модела за това колко 

печеливш може да бъде този бизнес. Финансовите модели се правят на база разходите, 

капацитета на предприятието, източника на суровина, технологията и потенциалния 

пазар, на който ще бъде реализирана продукцията. 

Фиксираните разходи са тези разходи, които не се влияят от обема на производствения 

капацитет. Те се сформират основно от капиталовите вложения в земя, стоеж на сграда 

и оборудване. Основният фактор при определянето на тези разходи е видът на 

използваната суровина и капацитетът на предприятието. Суровина, която съдържа 

влага, по-голяма от 12 %, изисква сушене, което оскъпява инвестицията. Инвестиция в 

сушилня може да сформира до 40 % от основните капиталови вложения. 

Допълнително, ако размерът на суровината е, образно казано, по-голяма от кибритена 

кутия, е необходима специална машина за раздробяване. 

Суровина 
Транспорт Сушене, раздробяване, пресоване,  

опаковане, съхранение 

Доставка Краен клиент 
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Променливите разходи зависят от мащаба на предприятието и обема на произвежданата 

продукция, от продажната цена, цената на входящия материал – суровината. Точно тази 

цена на суровината може да варира в големи мащаби и би било добре да се направи 

точен анализ спрямо географското положение, където ще се предприеме подобна 

инвестиция. Към променливите разходи трябва да се включат и разходите за сушене 

(електричество), пелетиране, съхранение, разходи за периферно оборудване, персонал и 

доставки. 

 

Заключение 

Производството на пелети е обещаващ бизнес. Пазарът е с постоянен ръст в Европа. 

Всички индикатори показват стабилен ръст, като търсенето е по-голямо от 
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предлагането. Основни фактори за успех на проекта е географското разположение на 

предприятието спрямо суровината, както и организирането на перфектна логистика. 

 

Кулинарният регион Almo: ресторанти и регионална търговия (на говеждо) в 

Almenland (Австрия) 

Земеделските производители са 

често изолирани и трябва да работят 

сами в своите стопанства, както и да 

произвеждат и да продават месото 

си; другите предприятия също 

трудно продават своите продукти. 

Стана ясно, че местната икономика 

може да се подобри и развие, ако 

предприятията започнат да работят 

съвместно. Този проект предлага 

такъв пример — на местни 

земеделски производители и 

предприятия, които си сътрудничат в 

производството, обработката и 

продажбата на „Almo―, месото от планински говеда. 

Инициативата се реализира в регион Almenland в централна Австрия. Проектът създава 

местни партньорства, а сътрудничеството между земеделските производители от 

Almenland и регионалния производител Schirnhofer е особено предимство за проекта. 

Инициативата генерира регионален икономически цикъл, тъй като земеделските 

производители се ползват от професионалния маркетинг на Schirnhofer. Проектът 

изгражда интегрирана и многосекторна мрежа за развитие. Популяризирането на 

региона чрез търговската фирма Almenland и успехът на месото Almo довеждат до 

странични ефекти и подобряване на други бизнеси в региона, като туризъм, голф, 

риболов, колоездене и горски продукти. 

Проектът се състои от две основни части. Първо, Schirnhofer установява успешно 

връзки за продажбата и рекламата на своето месо с група добри местни ресторанти, 

наречена „Almenlandwirt―. Второ, говеждото Almenland получава запазена търговска 

марка, което довежда до създаването на „Almenland Marketing― — организация, 

основана в тясно сътрудничество с Schirnhofer. „Almenland Marketing― извършва 

успешна рекламна дейност, изтъквайки своето месо Almo като уникален продукт на 

национално равнище (чрез продажби и маркетинг в супермаркетите и чрез 

Almenlandwirt). Това впоследствие довежда до други изгодни фактори, като: 

разгласяване на важното послание „купувай местно―; поставяне на региона Almenland 

на картата; и създаване на връзка между пазарите за местни хранителни продукти и 

туризма. 
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Практика от Италия  

Община Спечия се намира в Южна Италия, провинция Лече (Регион Пулия), в сърцето 

на нос Санта Мария ди Лука, който е граничната точка, отделяща Йонийско от 

Адриатическо море. Това е местност с богата природна и културна стойност и важен 

център на селскостопанската икономика в региона. Общината е ярък пример за 

пресечна точка на традициите и иновациите. Например, на територията й се намира 

замъкът Протонобилисимо, датиращ от 15 век, както и обществено достъпен Център за 

напреднали дигитални услуги. Характерното за общината е, че от фасадите на сградите 

са премахнати всички телефонни и електрически кабели, както и че пътната настилка 

от 19 век е била възстановена.  

Възстановени са и стари подземни мелници за добиване на олио (някога пещерите в 

местността са служели за добиване на зехтин) и магазинът за тютюн в село 

Кардилиано. Старият замък Протонобилисимо съхранява местната мултимедийна 

библиотека и мултифункционален филмов архив на Европейското Средиземноморие.  

Проектът на общината е реализиран с финансовата подкрепа на Международният съвет 

за кино, телевизионна и аудиовизуална комуникация на ЮНЕСКО. Традиционните 

фермерски дейности са трансформирани в сектор за производство на билки, 

съставляващ много важна част от икономиката на Спечия, тъй като след тяхното 

събиране и обработка те се лансират в специализирани магазини. Пример за устойчиво 

развитие е усилието на новият Туристически център, който функционира като еко-

селище и използва алтернативни източници на енергия, като вятърна и слънчева 

енергия. Община Спечия е възстановила също така голяма част от типичните за 

региона гозби. В областта на културата, общинската администрация е възстановила 

бившия францискански черен манастир, датиращ от 15 век. Важен международен 

туининг проект за младите хора привлича участници от Спечия и други села от 

Финландия, Германия, Унгария и Полша. 

 

Програма за увеличаване стойността на производството на  храни – Норвегия 

Това е обща рамкова програма за подпомагането на създаването на полза в различните 

сектори, включително например туризъм, промишленост, а също и производство на 

храни. Друга важна задача е да осигури развитие в селските райони.  

Основата за създаване на проекта е въвеждането на по-високи иновации и по-голямо 

разнообразие в местните хранителни продукти. Освен това, неговата цел беше да се 

увеличи стойността на производството на храни за земеделските производители, както 

и местното производство на храни, въз основа на стоки от селското стопанство. Имаше 

също и увеличаване на търсенето в известна степен, на местното производство на 

хранителни продукти, поради масово повишаване на покупателната сила и до известна 

степен ново разбиране за норвежките традиционни храни сред потребителите и не на 

последно място в туристическата индустрия.  

Обща цел:  
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• да се увеличи количеството, обема на бизнес и ползата от местно производство на 

малко оборотни хранителни продукти  

• да се повиши качеството и разнообразието на малко оборотни хранителни продукти  

• да се увеличи печалбата на частния сектор  

• да се увеличи обема на бизнеса на продукти от целия частен сектор (селско 

стопанство) в Норвегия  

• Безвъзмездна помощ за разработване на продукти за малки предприятия  

• Изграждане на национална репутация  

• изграждане на знания (няколко партньори)  

Най-важните дейности : 

• Развитие на много норвежки хранителни продукти – хранителни специалитети с и  

без марка, във всички райони на Норвегия  

• Създаване и работа на Центъра за изследвания на малки по мащаб хранителни 

обработки (в национална мрежа 5 центъра, предлагащи индивидуална помощ, пренос 

на знания и курсове за производители в цялата страна);  

• Изграждане на репутация във връзка с националната туристическа индустрия.  

• Създаване на Земеделски Пазар Норвегия в няколко града  

• Развитие на марка храни в Норвегия (достъпна за всички производители)  

• Опитен център за обработка на малко оборотни храни (национална мрежа с 5 центъра, 

които предлагат индивидуална помощ, трансфер на знания и курсове за 

производителите в цялата страна)  

• Изграждане на национална репутация за местната храна, за културата на хранене, за 

норвежките специалитети, също и в сътрудничество с туристическата индустрия . 
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4. Основна част 

4.1 SWOT –анализ 

SWOT–анализ на социално-икономическия  потенциал на територията на 

МИГ―Берковица-Годеч― за въвеждане на добавена стойност в реализацията на местни 

продукти с цел повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на 

живот. 

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи 

Мотивация и 

желание сред 

местната 

представителите 

по сектори да 

разработват 

продуктни с 

добавена стойност 

Несигурност във 

възможностите за 

финансиране. 

Неразбиране на 

идеята за 

продукти с 

добавена 

стойност. 

Финансиране чрез 

различни фондове и 

програми на 

бизнеса. 

Възможности за 

ползване на 

експертна помощ. 

Липса на капацитет 

сред бизнеса за работа 

по проекти. 

Финансова и кредитна 

задлъжнялост и 

ограничение на 

ресурсите. 

Плодородни почви 

и благоприятни 

климатични 

условия за 

развитие на 

земеделието и 

селското 

стопанство. 

Необходимост от 

финансово 

подпомагане за 

покриван на 

критерии за 

производство на 

екологични 

местни продукти. 

Налагане на външни 

и вътрешни пазари 

на местни продукти 

с добавена 

стойност, уникални 

по своя характер и 

съдържание. 

Липса на опит за 

работа в конкурентна 

среда и неурегулирани 

пазари. Висока 

себестойност на 

местните продукти. 

Богата природа и 

наличие на 

природни и 

културно-

исторически 

забележителности. 

Липса на план и 

действия за 

рационално и 

пълноценно 

използване на 

ресурсите. 

Разработване и 

прилагане на 

маркетингова 

стратегия за 

територията и 

развитие на туризма 

Трудна 

идентификация на 

общите цели и 

резултати на такъв 

подход, в който ще 

работят две общини 

Стартирал процес 

на развитие на 

човешките ресурси 

в селските райони 

на областта. 

Текучество и 

обезлюдяване на 

района. Липса на 

квалифирани и 

опитни кадри. 

Привличане на 

младите хора чрез 

подобряване 

привлекателността 

на населеното място 

Ниски доходи и 

демотивация, 

обедняване и 

увеличаване на 

финансовата криза 

Успешно 

реализирани 

редица проекти в 

селските общини, 

финансиране от ЕС 

Не се знае какво се 

случва след 

приключване на 

проектите на МИГ 

и кои от тях ще 

Въвеждане на добри 

практики и 

събуждане на 

предприемачеството 

на тариторията н 

Нисък икономически 

и социален стандарт 

на живот на 

населението в 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението 
на Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

31 

и изграден базов 

местен капацитет. 

имат устойчивост. МИГ селските общини  

Промяна 

мирогледа на 

населението за 

възприемане на 

селските райони 

като благоприятно 

място за живеене, 

почивка и 

възстановяване. 

Намаляване броя 

на населението в 

селските райони, 

поради миграция 

към областния 

център, големите 

общински градове 

или извън 

границите на 

областта. 

Ефективно 

усвояване на 

европейски 

финансови помощи 

за селските райони 

по различни 

донорски програми 

(включително и 

―Лидер‖). 

Трайна тенденция на 

застаряване на 

населението в 

селските общини, 

която ограничава 

възможностите за 

диверсификация на 

стопанската дейност, 

развитие на модерно 

земеделие, ХВП, 

винопроизводство, 

селски туризъм и 

възраждане на 

местните занаяти. 

Наличие на 

традиционни 

поминъци и 

производства, 

подходящи за 

местни продукти с 

добавена стойност 

Труднодостъпно 

финансиране за 

малкия и среден 

бизнес. 

Наваляване на 

заетостта. 

Развитие на малкия 

и среден бизнес в 

селските общини, 

създаване на нови 

работни места и 

повишаване 

жизнения стандарт 

на населението. 

Влошаване на 

възрастовата 

структура на местното 

население. 

Изключително 

чиста и съхранена 

околна среда-

почви, климат, 

води, природа. 

Липса на средства 

за въвеждане на 

интегрирани 

политики за 

местно развитие. 

Реализиране на 

проекти на бизнеса 

за модернизиране 

на индустрията  и 

въвеждане на 

иновации. 

Ограничени 

финансови и човешки 

ресурси за иновации в 

малките и средни 

предприятия. 

Създаден местен 

капацитет за 

усвояване на 

средства през 

новия програме 

период. 

Недостатъчна 

информираност на 

средните и дребни 

селскостопански 

производители 

относно 

възможности за 

финансовата 

подкрепа.  

Широко 

обществено 

включване и 

изграждане на 

партньорски 

клъстери за 

развитие на 

дейности и бизнес-

поректи- 

Ниска 

конкурентоспособност  

на българските 

производители от 

малките населени 

места. 

Сравнителни 

предимства в 

производството на 

Ниска степен на 

използване на 

производствените 

Разширяване на 

пазарите на 

продукти с добавена 

Раздробеност на 

собствеността върху 

земята. Несигурност 
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зеленчуци, някои 

плодове, развито 

овцевъдство, 

производство на 

малини, ягоди и 

др. 

фактори (земя, 

труд и капитал) 

поради 

технологични, 

управленски и 

пазарни слабости; 

стойност от 

преработвателната 

промишленост и 

производните 

продукти на 

селското стопанство 

на дългосрочното 

арендуване и в 

резултат въздържане 

от инвестиции; 

Производство на 

продукти със 

специфични 

местни 

характеристики;  

Поляризирана 

структура на 

стопанствата при 

липса на значим 

сектор от средни 

по размер 

фамилни 

стопанства; 

Преструктуриране 

на производствата и 

модернизация на 

производствения 

цикъл. 

Затруднен достъп до 

пазара поради 

неразвита 

производствена и 

пазарна 

инфраструктура – 

складове, хладилници 

и пр. 

Природна среда с 

висока стойност. 

Непълно 

използване на 

ресурсите. 

Развитие на 

екологичен туризъм 

и релевантни услуги 

Липса на пазарно 

утвърдена гама от 

продукти. 

Насърчаване на 

традиционните 

производства с 

местни ресурси. 

Откъснатост на 

производителите 

от пазара 

вследствие слабо 

развити местни 

пазари и директни 

продажби 

Изграждане на 

кооперативни 

връзки между 

местни 

производители с 

цел завладяване на 

пазарна ниша. 

Неспособност на 

производителите да 

отговорят на 

изискванията на 

търговските вериги за 

количество и качество 

на продукцията; 

Нарастващо 

значение на 

ценностни и 

етични обществени 

разбирания в полза 

на запазването и 

развитието на 

традиционни 

методи на 

производство и 

продукти 

Скъпа цена на 

продуктите с 

добавена стойност 

и неатрактивност 

сред 

потребителите в 

населените места. 

Непопулярност на 

продуктите с 

добавена стойност 

Разширяване на 

европейското 

търсене на продукти 

с добавена 

стойност, 

подобряване 

качеството на живот 

чрез въвеждането на 

такива продукти в 

малките населени 

места. 

Труден достъп и 

дългосрочен път на 

заинтересованите 

страни до 

инструментариума за 

изграждане на бизнес 

и производства на 

продукти с добавена 

стойност. 

Наличие на 

свободна работна 

ръка, тъй като 

делът на 

безработицата на 

територят на 

МИГ е над 

Влошена 

възрастовата 

структура на 

селското 

население поради 

по-ниския дял на 

населението в 

Наличие на незаети 

човешки ресурси в 

селските райони; 

Ниска степен на 

използваемост на 

човешките ресурси 

поради ниската 

квалификационна 

степен. 
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средната за 

страната. 

работоспособна 

възраст . 

Съществуваща 

туристическа 

инфраструктура 

(хижи, къщи за 

гости, еко-пътеки и 

др.); 

Недостатъчна и 

амортизирана 

инфраструктура, 

непопулярност на 

региона, липса на 

целеви маркетинг 

на дестинацията. 

Запазени жизнени 

селски общности  на 

територията н МИГ 

Недостатъчно 

качество и труден 

достъп до 

предоставяните 

социални, културни, 

спортни и други 

услуги в населените 

места от селските 

райони 

Наличие на 

предприятия в 

неземеделски 

сектори; 

Липса на 

достатъчно 

средства  за 

неземеделски 

дейности 

Опит в прилагането 

на подхода Лидер  

Местна икономика, 

зависеща в голяма 

степен от сектор 

селското стопанство 

 Наличие на 

ресурси за 

неземеделски 

дейности; 

Непривлекателна 

среда по 

отношение 

привличането на 

инвестиции 

Културни традиции 

и институции 

(читалища), 

допринасящи за 

изграждане на 

сплотени общности 

Незадоволително 

състояние на базовата 

инфраструктура в 

селските райони: 

пътища, медицински 

центрове, училища, 

детски градини, 

културни институти, 

сгради с религиозно 

значение, съоръжения 

за отдих и спорт и др 

Възможности за 

развитие на 

културно-

историческия, спа 

и балнеологичен, 

приключенски, еко 

и селски туризъм 

Недостатъчна 

поддръжка на 

съществуващата 

инфраструктура. 

Ниско качество на 

предлаганите 

туристически 

услуги 

Наличие на целеви 

средства за 

подкрепа на 

местното 

предприемачество и 

подобряване на 

условията за живот; 

Нарастваща изолация 

от обществения живот 

поради проблеми с 

транспортните връзки, 

застаряване на 

населението и 

маргинализиране на 

част живеещите в 

селските райони 
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4.2 Възможни местни продукти с добавена стойност на територията на 

МИГ по сектори 

 

Резултати от проведено теренно проучване на територията на МИГ: 

 пол на анкетираните: 

 

 

 възраст: 

 

 

 отрасъл / осъществявате своята дейност: 
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 шанс за малките фирми и стопанства да излязат на пазара с уникални продукти: 

 

 

 От какво се нуждае местния бизнес, за да произвежда стоки с висока добавена 

стойност? 
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 Определете какво е качеството на живот във Вашето населено място? 

Всички анкетирани определят своето населено място като място за живеене на ниско 

равнище, не много добро, лошо и незадоволително, със занижени функции, замряло, 

бедно, мизерно, на прага на бедността, недостатъчно добро за живеене, без никакъв 

шанс, западнало и забравено. 

Констатациите са свързани определено с външния облик и качеството на живот на 

населените места на територията на МИГ, които според анкетираните са изключително 

непривлекателни и неразвиващи се на фона на други градове, села и региони в 

България. Преобладаващо е мнението, че в този район, който е слабо развит, нищо не се 

случва и нищо не зависи от местните хора.  

 Бихте ли участвали в проект за създаване на продукт с висока добавена стойност 

и ако „ДА―, опишете продукта. 

На този въпрос, само една малка част от анкетираните отговарят положително.  

Желаещите да участват с проект за нов продукт имат намерение да възстановят 

популярното за региона производство на малиново вино. Също така, млади хора имат 

идея за създаване на детска градина и рибарник, фабрика за лук, екопътеки фестивали, 

ново производство, мандра, къща за гости, преработка на месо и мляко и др. 

Голям е процента на отговорилите, че биха се замислили върху идеята за туризъм и 

съпъстващи туризма услуги. 

 Знаете ли какво е "добавена стойност" на местните продукти? 

 

 

 Продуктите с добавена стойност ще доведат ли до повишаване на 

конкурентноспособността? 
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 В коя сфера има уникални местни продукти във Вашето населено място? 

 

 

 Притежава ли територията ресурси за ефективен маркетинг, мениджмънт и 

реализация на продукти с добавена стойност? 
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 Продуктите с добавена стойност ще доведат ли до по-голяма разпознаваемост и 

идентичност на района в който живеете? 

 

 

 

 

ДА 

61% 

НЕ 

7% 

Не мога да 
преценя 

25% 

Очаквам да науча 

7% 

 

 Какъв очаквате да бъде съвременния профил на общините Берковица и Годеч? 
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 Какъв трябва да бъде приноса на продуктите с добавена стойност за местната 

икономика и развитие?  

 

 

 

 Според Вас, какви са основните характеристика на продуктите с висока 

добавена стойност? 
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 Има ли на Вашата територия продукти със запазена търговска марка и послание? 

 

ДА НЕ не знам нямам мнение 

не съм 

информиран 

30% 8% 25% 12% 25% 

 

 На какъв пазар трябва да се наложат местните продукти с висока добавена 

стойност?     

местен регионален национален европейски САЩ 

4% 12% 66% 14 4% 

 

 

 

 

 В кой сектор на икономиката се произвеждат най-успешно продукти с висока 

добавена стойност? 
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 Според Вас, в кои отрасли, България бележи ръст в износа на продукти с висока 

добавена стойност през 2013 г., въпреки общия спад за износ на такива 

продукти като цяло? 

 

машиностроене фармацевтика производство на мебели 

20% 16% 64% 

 

 

храни и 

напитки 

туристически 

услуги 

селско 

стопанство култура промишленост други 

86% 66% 37% 29% 4% 0 
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Представителите на местната общност смятат, че има голям шанс за малките фирми и 

стопанства да излязат на пазара с уникални продукти, постигнати/произвеждаи с мести 

ресурси. 

4.3 Маркетинг и мениджмънт на продукти с добавена стойност 

Основна терминология на продуктите с добавена стойност: 

Веригата на стойността е верига от дейности, по която продуктите преминават 

последователно, като след всяка дейност повишават стойността си. Веригата на 

стойността на фирмата и това как фирмата изпълнява различните видове дейност е като 

цяло отражение на нейната история, стратегия, нейните подходи за реализацията на 

стратегията, а също и на стопанската дейност на вътрешните подразделения. 

По този начин продуктът на фирмата става част от веригата на стойността, създавана за 

потребителя. „За да се придобият и задържат конкурентни предимства трябва добре да 

се разбира както структурата на веригата на създаване на стойността на самата 

компания, така и положението на компанията в общата система на стойността‖. 

Създадената за потребителя стойност – това е сумата, която потребителите са готови да 

платят за предлагания от фирмата продукт. Цеността на продукта за купувача се 

измерва с общия обем постъпления, изразени като пазарна стойност на продуктите на 

фирмата, които компанията е в състояние да продаде. Компанията е печеливша, ако 

пазарната стойност на нейните продукти превишава разходите за производството на 

тези продукти. Създаването на продукти, чиято стойност за потребителя превишава 

производствените разходи, е цел на всяка от конкурентните стратегии. 

Веригата на стойността позволява да се види от какво се формира тази стойност; тя се 

състои от видовете дейности по създаване на стойност и печалба или надценка. 

Видовете дейности, непосредствено създаващи стойност, са различните от физическа и 

технологична гледна точка операции, изпълнявани от фирмата. 

Свикнали сме да определяме добавената стойност като допълнителните услуги, които 

се  предлагат на  клиентите към основния продукт. 

Икономическият модел за добавена стойност на продукта и стойността в обръщение са 

в центъра на теорията за маркетинга. 

Местната марка е един от многото начини за добавяне на стойност към местните 

продукти, както и  за насърчаване развитието на селските райони и може да бъде пряка 

подкрепа за развитие на социално, културно и екологично ориентирани икономики в 

области, които са интересни поради тяхното природно и културно наследство.  

Групите от местната общност на територията на МИГ, които могат да участват най-

активно и да са най-полезни при създаването на местна марка на база―идентичност― са  

местните хора от бизнеса, т.е. занаятчии, земеделски производители, малки и средни 

предприятия, чиито умения и владеене ще помогне да се разпространява известността 

на региона, и  в същото време-идентификацията с региона представлява голяма пазарна 

възможност за тях. Водещата роля е на местната власт и на местната инициативна 
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група, които имат институционалния, финансов и времеви ресурс да работят за местна 

марка и местна идентичност. 

Чрез налагане на местна марка, носеща местен почерк и уникалност, идентифицираща 

по определен признак една обща територия-на общините Берковица и Годеч ще 

позволи закупуване на местни продукти и използване на местни суровини за местно 

развитие и местна икономика. Марката ще спомогне за създаване и утвърждаване на  

маркови продукти, тяхното популяризиране и продажба, а може би и възможност да се 

отговори на търсещите пазар  местни производители, които ще окажат положително 

въздействие върху възприемането на региона като цяло. 

В момента, примери на местно или регионално брандиране са различни, но най-често 

местни марки се налагат именно в сектора на местните производства, вкл. селско 

стопанство, културни  продукти, туризъм, храни, занаяти. 

Расте търсенето на продукти с известен произход и гарантирано качество –местните 

маркови продукти и това е в отговор на глобализацията на производството и 

доставките. 

По този начин, брандинга - въвеждането на местна марка може да допринесе за 

запазване или развитие на традиционни занаяти и селскостопански дейности, или да 

подкрепи нови, които могат да имат положително въздействие върху икономическата 

структура на селските райони. За развитие на местните общности е съпътстваща и не 

по-малко необходима инвестиция, която може да стане възможна чрез ЛИДЕР и МИГ. 

Тъговската марка като икономическа стойност и знак. 

Любопитен факт е, че когато описват основните функции на бранда, голяма част от 

изследователите поставят акцент върху твърдението, че преди всичко той е инструмент 

за идентификация на своя притежател, а оттам и за диференциране на предлаганите от 

него продукти и услуги от тези на конкурентните. Създаването на отлика на пазара се 

явява само поредното, а не последното стапало в еволюцията й. Към момента вече 

говорим за ново равнище - това на добавената стойност (brand equity).
12

 

При успешните марки се наблюдава съвпадане между идентичност и имидж (начинът, 

по който потребителите възприемат марката), а харесването на марката е резултат от 

усещането за тъждественост, близост, сходство, между съдържанието на марката 

(обещания, чувства, поведение и мнения) и съдържанието на личността (ценности, 

потребности и желания). Когато този процес на идентификация се реализира,  марката 

става символ на вътрешните необходимости и е способна да ги замести в съзнанието на 

потребителя. 

За постигането на това състояние според е необходима диференциацията на марката 

чрез създаването на специфична връзка между нея и консуматорите подчертава 

необходимостта от разглеждането на марката като преимущество, което да бъде 

управлявано с внимание, за да не изгуби своята стойност, или в най-лошия сценарий – 

                                                           
12

Определение по  Floor, Ko, Branding a Store. 
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да се превърне в пречка за развитието на компанията. В подкрепа на това се 

разпространява понятието за (добавена) стойност на марката (brand equity), в смисъла 

на нематериален актив, който носи психологични и финансови ползи на компанията. 

Този актив се състои от четири основни измерения: 

 известност на марката (brand awareness); 

 преданост към марката (brand loyalty); 

 възприемано качество (perceived quality); и 

 маркови асоциации/нагласа към марката (brand associations/attitude) 

Към споменатите можем да прибавим и други активи на марката, като например 

нейното конкурентното предимство . 

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и чиято основна 

функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. 

Марките могат да бъдат търговски марки, марки за услуги, колективни и сертификатни 

марки. 

 Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на стоки 

или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. 

Търговските марки и марките за услуги могат да бъдат притежание на две или 

повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на 

всички притежатели. 

 Колективна марка е марка, притежание на сдружение на производители, 

търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя 

отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или 

услугите на други лица. Колективната марка се използва съгласно правила, 

приети от сдружението и представени в писмена форма в Патентното ведомство 

при подаване на заявката за регистрация. 

 Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, 

качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани 

или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на 

марката. Притежателят на сертификатна марка не може да я използва за 

означаването на произвежданите от него стоки или услуги. За използването на 

сертификатната марка е необходимо нейният притежател да приеме правила, 

които съдържат указания за качество, материала или други характеристики на 

стоките или услугите; мерките за контрол, които притежателя на марката 

упражнява, и санкциите, които налага. Правилата се подготвят в писмена форма 

и се представят в Патентното ведомство при подаване на заявката за 

регистрация. 

Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване 

на заявката. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на 
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нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица 

да я използват без негово съгласие. 

Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на 

заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет 

години срещу заплащане на такса. 

Заявители на марки могат да бъдат както български физически и юридически лица, така 

и чуждестранни такива, като чуждите физически и юридически лица извършват 

действия пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална 

собственост. Българският закон не изисква заявителят непременно да е производствено 

или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да 

извършва услугите, за които желае да регистрира марката. 

За получаване на регистрация на марка е необходимо да се подаде заявка в 

Патентното ведомство на Република България - директно, по пощата, по факс или по 

електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез 

уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална 

собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ 

и електронния подпис не са задължителни. При подаване чрез факс, оригиналите на 

документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от 

датата на факса. Върху изпратените оригинални документи трябва ясно да бъде 

отбелязана датата на изпращането на факса. 

Следва проверка дали са изпълнени изискванията от ЗМГО за установяване датата на 

подаване. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са 

получени следните документи: 

 искане за регистрация; 

 името и адресът на заявителя; 

 изображение на марката; 

 списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация; 

 за колективни и сертификатни марки - правилата за тяхното използване. 

Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена. 

Когато са изпълнени всички изисквания, заявката се вписва във входящия регистър на 

Патентното ведомство на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които 

се отбелязват върху нея. 

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ 

за платени такси за заявяване, експертиза и публикация. Когато документът не е 

приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на 

недостатъка. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат 

платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за 

оттеглена. 
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Заявката трябва да се отнася до една марка, предназначена за стоки и/или услуги от 

един или повече класове по Международната класификация на стоките и услугите. 

Заявката съдържа
13

:  

 искане за регистрация; 

 идентификационни данни на заявителя; 

 идентификационни данни на представителя по индустриална собственост, 

когато такъв е упълномощен, в т.ч. пълномощно; 

 адрес за кореспонденция, ако има такъв; 

 претенция за приоритет, ако такъв се претендира, в т.ч. приоритетен документ. 

Когато има претенция за конвенционен приоритет, в заявката се посочват датата 

и номерът на първата заявка и страната, в която е подадена. При претенция за 

изложбен приоритет, в заявката се посочват датата на излагане на стоките или 

услугите и страната, в която е организирана изложбата; 

 указание за вида на марката; 

 изображение на марката, когато тя е комбинирана, фигуративна или триизмерна 

или изписване на марката, когато е словна. Изображението на марката трябва да 

бъде ясно и годно за възпроизвеждане в размер 7/7 см. Към заявката може да се 

приложи изображение на марката и на електронен носител. Когато марката е 

триизмерна, изображението трябва да показва нейната триизмерност. Ако един 

изглед не дава представа за цялостната форма, изображението може да включва 

и допълнителни изгледи; 

 описание на марката и/или указване на словните й елементи и начинът на 

изписването им - с букви на кирилица или на латиница, и/ или указание за 

цвета/цветовете, когато изображението на заявената марка е цветно; 

 данни за предходна заявка, в случаите на разделяне на заявката; 

 списък на стоките и/или услугите и класовете им по Международната 

класификация на стоките и услугите; 

 декларация за отказ от изключително право върху елемент от марката; 

 номер, дата и приоритет на заявката или регистрацията на марка на Общността, 

за която е поискано преобразуване в национална заявка; 

 опис на приложените към заявката документи; 

 подпис; 

 за колективни и сертификатни марки се прилагат и правила за използване; 

                                                           
13

 Патентно ведомство 
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 документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация. 

Правото върху марка, което възниква с нейната регистрация, включва правото на 

притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без 

негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен 

на нея. Забраната за използване включва поставянето на знака върху стоките или върху 

техните опаковки, предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им 

на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето 

на услуги с този знак, вносът или износът на стоките с този знак и използването на 

знака в търговски книжа и в реклами. 

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. 

Нормативна уредба   

 РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 на СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно 

марката на Общността 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността  

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година 

относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета 

относно търговската марка на Общността от 13 декември 1995 година относно 

условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно 

търговската марка на Общността 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95 от 13 декември 1995 годинаотносно таксите, 

събирани от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (марки и 

дизайни) 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно 

търговската марка на Общността 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно 

закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски 

продукти и храни 

 ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно 

сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските 

марки от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на 

държавите-членки във връзка с търговските марки. 

Други особености на местната марка: 
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Местните  продукти носят специална визуализация-лого и специални послания до 

околния свят. 

Продуктите с местна марка означават, че те са преминали през строг процес на 

сертифициране, който гарантира на клиента за истинския произход –територията на 

МИГ, уникален е, идентифицира и определя профила на региона. 

Местната марка включва и хората на региона със техните специфики, уникалности, 

таланти. В цял свят, местната марка има за цел да запази и развие местната 

идентичност , да го съхрани в автентичен вид, да то представи в глобалното 

пространство, чрез марката околните припознават селския регион и го опознават.  

 Всяка марка гарантира пред останалите и най-вече пред потребителите, че 

произведените продукти са произведени именно в региона и именно от местни 

производители с местни суровини. 

 

4.4 Принос на продуктите с добавена стойност за местната икономика и 

развитие 

Основни изводи: 

 Увеличаване на социалните и икономически ползи за местните общности и 

намаляване на негативните въздействия.  

 Устойчиво местно развитие; 

 Увеличаване на ползите за културното наследство и намаляване на негативните 

въздействия.  

 Подпомагане преструктурирането на местната икономика и селско стопанство 

към алтернативни продукти с по-висока добавена стойност. 

 Увеличаване на ползите за околната среда и намаляване на негативните 

въздействия. 

 Развитие на процеси на взаимодействие и интегриране между различните 

икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с 

висока добавена стойност; 

България не е от най-конкурентноспособните страни за производство на продукти с 

висока добавена стойност, но продуктите с местна марка могат да бъдат такива. 

На чуждия пазар и сред чуждестранните клиенти все повече се налага мнението, че е 

добре да се ползват продуктите с добавена стойност, маркови продукти и продукти, за 

чието производство се изискват определени умения. Местната марка ще произвежда 

точно такива продукти. Производството на храни и напитки е най-големият сектор във  

който се налагат местните марки, който сектор  продължава да расте много по-бързо в 

сравнение с повечето други сектори. Едно от основните предизвикателства за 

българската икономика на този етап е да се увеличи износът на стоки с висока добавена 
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стойност, както и увеличаване на обемите на целия износ. Изключително важно е в 

България да се извършват всички процеси от началния продукт – суровина, до крайния 

продукт изложен на витрината. Много от продуктите се изнасят в начален вид. 

Продуктът с местна марка трябва да премине целия цикъл на производство на 

територията на МИГ, но да ползва чужди пазари за реализация. 

Една от посоките, в които селските региони трябва да насочат усилията си, е 

развитието на нишовите пазари, производството на продукти с висока добавена 

стойност, които никой няма да може да конкурира поради тяхната специфичност и 

уникалност. 

Наред с развитието на другите сектори, се препоръчва да се наблегне и на продуктите, 

за които квотите за пазарите са неограничени не само в рамките на ЕС.  

Към тях спадат вината, десертното грозде, млечните и месни продукти от местни 

породи животни. Тук се включват и редица плодове и зеленчуци, отглеждани 

биологично, тъй като България е една от страните в света с най-добри природни 

дадености за такова производство. Всички сме наясно, че едно от ключовите неща, 

необходими за развитието на успешен бизнес, е пряко свързано с изграждането на 

популярна марка с добър имидж. 

В условията на глобализация местните пазари и продукти може да противодействат на 

процеса на унификация на производството и потреблението, налагани от големите 

търговски вериги. Техният дял нараства и продуктовото разнообразие и специфичните 

характеристики на местните продукти отиват на заден план. 

Шансът на малките стопанства, където разходите за труд са по-големи, е в желанието 

на потребителите да купуват качествени продукти, свързани с определен регион.  

С други думи - да произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност. 

Развитието на местните пазари трябва да заема по-значимо място в селскостопанската 

политика. 

 

4.5 Препоръки за местна марка на територията на общините Берковица и 

Годеч: 

Продуктите с регионална марка, създадени в рамките на Лидер са разделени на три 

категории: 

1. Земеделски, индустриални и високотехнологични продукти. 

2. Традиционни продукти 

3. Културни продукти (историко-археологическо наследство, фолклор). 

Продуктите  на марка „Берковица - Годеч“ следва да бъдат:  

 Занаятите - практикувани в населените места на територията на общините 

Берковица и Годеч и съхранени в автентичен вид;  
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 Изделия от дърво и природни материали с уникална визия и местна концепция, 

вкл.сувенири; 

 Текстилни изделия, характерни за региона и произведени ръчно или по стари 

технологии, вкл.сувенири; 

 Храна и натурални продукти, произведени от местното население; 

 Традиционни местни питиета и напитки; 

 Изделия от плодове и зеленчуци, произведени в местното селско стопанство. 

 Услуги: туристически услуги и места за настаняване, отдих и развлечения, 

предлагащи идентични и уникални за региона атракции; 

 Уникални продукти,демонстрирани или произведени от местните хора: за 

редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на 

идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо 

количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите 

или традиционните културни умения са застрашени от изчезване.  

 Автентични продукти на живото, нематериално културно наследство на 

територията на общините Берковица и Годеч: 

 

5. Заключение и препоръки. 

Лимитиращи фактори за развитие на социално-икономическия профил на 

територията 

 Ограничена транспортна достъпност 

Достъпът до територията се осъществяват единствено от автомобилен транспорт, което 

се явява сериозна пречка през реализацията на крупни инвестиционни проекти. 

Категорията на изградената пътна мрежа в района е ниска. Тежките атмосферни 

условия и високопланинското разположение са фактор, значително увеличаващ 

разходите по поддържането и изграждането на пътища. Общественият транспорт се 

осъществява от частни транспортни фирми. Ежедневна пряка автобусна връзка се 

осъществява със София и кои други градове. Към по-големите населени места в района 

с различна интензивност се осъществяват ежедневни транспортни връзки, докато към 

по-малките населени места само в определени дни от седмицата. 

 Ниска степен на изграденост на техническата инфраструктура; 

 Ограничен потенциал за развитие на интензивно земеделие 

Планинският релеф на района, слабо продуктивните почви, разпокъсаните малки ниви 

ограничават възможностите за развитие на интензивно механизирано земеделие. От 

друга страна, обаче, това носи и своите положителни ефекти, разкриващи отлични 

възможности за развитие на биологично земеделие. 
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 Нарушена връзка между икономика и околна среда 

Изменението на климата през последните години, замърсяването на водите, почвите и 

атмосферата, разрушаването на защитният озонов слой и намаляване на лесистостта на 

планетата, оказват неблагоприятно влияние и върху устойчивостта на горските 

екосистеми в нашата страна. Проблемът за най-правилното съчетаване на стопанската 

дейност в горите и същевременно запазването и подобряване на техните 

средообразуващи, водоохранни, почвозащитни и рекреационни функции може да се 

реши чрез един балансиран подход по отношение икономика и екология, съответстващ 

на принципите за устойчиво стопанисване и ползване на горските ресурси. Тук да се 

спомене добивната промишленост и изхвърлянето на отпадъците от нейната 

експлоатация.  

 Слаба туристическа култура 

Преструктурирането на собствеността на туристическите обекти от държавна в частна в 

повечето туристически единици (курортни селища и комплекси) бе извършено 

икономически необосновано и от хора извън туристическия бизнес. Това логично 

рефлектира в снижаване качеството на българския туристически продукт, допълнено от 

липсата на единна и ефективна политика на международния туристически пазар, което 

доведе до силното утвърждаване на монопола на чуждестранните туроператори. Освен 

това, недобрата координация между новите частни собственици, държавна и местна 

власт, финансовата нестабилност, малките икономически стимули от страна на 

държавата допълнително утежниха тежкото положение в туристическата сфера. 

Процедурата по провеждане на реформите, както и самите реформи бяха твърде 

продължителни и проведени неефективно. 

 Негативни социално-демографски тенденции 

Налице е сериозен проблем с човешките ресурси в туристическите предприятия, 

свързани с квалификацията, липсата на управленски умения и предприемаческа 

култура като цяло. Недостигът на професионално подготвени човешки ресурси и 

квалифициран персонал, съчетан с неблагоприятната демографска и възрастова 

структура на населението, с инертност и липса на координация и коопериране между 

стопанските субекти за изготвяне на общи продукти на туристическия пазар, които да 

дават един туристически облик на района ще забави чувствително процесите, свързани 

с развитие на неземеделски дейности и конкурентноспособност на територията. 

 

Възможности за социално-икономическо развитие на територията 

 Възможности за добавяне на стойност в горския сектор 

Дървесината е възстановяема суровина и материал с многостранно приложение. 

Техните икономически, социални и екологични функции са от важно значение за 

устойчивото развитие на обществото и за подобряване на условията на живот, особено 

в селските и планинските райони.  
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Най-общо погледнато функционалните характеристики на горите могат да бъдат 

обобщени в следната класификация:  

- Гори с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции (да регулират 

климата); 

- Защитни гори (поемат замърсяването) и рекреационни гори – изпълняват основно 

водоохранни, противоерозионни, мелиоративни, рекреационни и други функции; 

- Гори в защитени територии (горите и земите от горския фонд, попадащи в защитените 

територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, и в защитените зони, 

обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие). 

Основната задача на горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции е да 

постигне максимално по количество и качество производство на строителна дървесина 

от единица площ, съобразно нуждите на стопанството и възможностите за най-

рационално използване на типовете горски месторастения. Наред с това трябва да се 

запазят и увеличат защитните, водоохранните и други полезни функции на гората. Така 

поставената цел ще се постигне по пътя на ускорено по естествен и изкуствен път 

възобновяване на горите чрез правилно извеждане на главните и отгледните сечи чрез 

реконструкция на нископродуктивните насаждения, чрез залесяване на голите площи и 

невъзобновени сечища, чрез регулиране на пашата и опазване на гората. 

В горите в защитните, рекреационни и защитени територии (ЗРЗТ) главната цел на 

стопанисването е непрекъснато увеличаване качеството на дървостоите в зависимост от 

основното им предназначение - водоохранно, защитно, здравно-украсно и други - чрез 

провеждане на диференцирани мероприятия. Така за зелените зони и курортните гори  

целта е подобряване здравно-украсното и рекреационно значение. В тези гори 

ползването на дървесина е второстепенна задача. 

В момента съществува ниска норма на печалба при първичната преработка на 

дървесина в цеха, което подсказва че е необходимо да се придобие и внедри нова 

технология за дълбочинна преработка и производство на завършено производство и 

продукция. Това обаче трябва да бъде съчетано с развитието на човешките ресурси – 

обучение и квалификация. 

Голямо също е ловностопанското значение на горите – ловният туризъм се 

предопределя от екологичните условия и добрата фуражна база (ценен дивеч като 

благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар, муфлон, фазан) 

Не бива да се подценява и стойността на недървесните горски продукти. В българската 

флора се използват 741 растения като източник на дроги. Около 20 вида растения са 

източник на горски плодове, а 10 вида гъби имат промишлено или търговско значение 

 

Дърводобив и дървопреработка  

Пред дървообработвателните и дървопреработвателни предприятия съществуват 

широки възможности за диверсификация, произвеждайки всякакви видове изделия. 
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Например, целулозна и хартиена промишленост е важна съставна част от 

индустриалния сектор, експлоатиращ горския фонд, и има значителен принос за 

развитие на икономиката както в местен, така и в национален мащаб. А преработката на 

хартия е едно от крайните звена във веригата на промишлеността, базираща се върху 

горите. 

 

Инвестиции в дървопреработвателната промишленост 

Този извънредно разнообразен промишлен сектор обхваща дърводобива, 

строителството, мебелната промишленост, производството на материали от дървесина 

и производството на ски.  

 Строителство с дървен материал 

Растящото значение на дървесината като строителен материал доведе през последните 

години до ново отношение към нея. Използвана за външни части на сгради, 

дървесината се отличава по-специално с висока устойчивост и нисък разход на средства 

и време за поддръжката й.  

Модифицирана дървесина се използва по най-разнообразни начини за външни части на 

сгради, напр. за фасади, прозорци и шумозаглушителни стени. 

Съобразно спецификите на територията на МИГ би било целесъобразно и 

икономически ефективно насърчаването на производство на: прозорци, сглобяеми 

къщи, многослойно слепен дървен материал, врати, паркет и др. Тези продукти са в 

пряка взаимовръзка с други актуални за територията икономически сектори като 

мебелна промишленост и туризъм. Така, веригата суровина-краен продукт затваря 

технологичния цикъл и добавя стойност в местната икономика.  

Предприятието  Thoma Holz GmbH  (http://www.thoma.at/html/english/index1.html) 

разполага със собствен изследователски център по дървообработка и преработка и е 

разработило технологията „Дърво100‖ (Holz100), един особено иновативен и 

перспективен способ за използване на дървен материал в строителството.  

Австрийският опит в строителството с дървен материал е неизчерпаемо богат и 

постоянно надгражда съществуващи технологии с по-икономически и 

екологосъобразни, съчетани с политика на висока социална отговорност. На тази 

интернет страница могат да бъдат намерени десетки австрийски ноу-хау фирми с 

информация за спецификите на тяхното производство в коментирания сектор: 

http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-

aus-oesterreich/branchen/holz-und-papier/ueberblick1.bg.html 

 Производство и преработка на хартия  

Добавянето на стойност към горски продукти задължително включва продукции от 

хартиената и целулозната промишленост. Възможният продуктов каталог е достатъчно 

разнообразен: 

- целулозни влакна вискоза, модал и лиоцел 

http://www.thoma.at/html/english/index1.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/branchen/holz-und-papier/ueberblick1.bg.html
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-aus-oesterreich/branchen/holz-und-papier/ueberblick1.bg.html
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- цигарена и филтърна хартия 

- велпапе, опаковки от велпапе 

- сгъваеми кутии, кутии и кашони от плътен картон 

- гъвкави и други опаковки 

- хартиени хигиенни артикули 

- офис-материали 

- други изделия от хартия (напр. продукти за индустриалното книговезство, карти за 

игра, етикети, подобряване на хартия и конфекционирани специализирани изделия) 

 Производство на мебели  

 

 

Инвестиране в Пауловния (http://paulownia.bg/)  

Днес това дърво е по-известно с наименованието „Дървото на бъдещето‖. Това 

растение се счита за уникално, поради изключително бързият си растеж. Прираст, като 

този на пауловнията от 0.7 до 1куб. м. за 7-8 години е несравним, с който и да е друг 

дървесен вид. Бързият растеж на този дървесен вид го прави особено ценен за 

засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища. За 

разлика от други видове, Пауловния достига височина от 5–10 метра само за 2 до 4 

години. 

Характеристики на дървесината от Пауловния 

 Изключително лека 

 Много здрава и стабилна 

 Съхне бързо на въздух 

 Задържа малко влага 

 Високо ценена и търсена на световния пазар 

 Фина, гладка, без дефекти 

 Устойчива на счупвания,усукване и деформации 

 Съотношението якост-тегло (качествен коефициент) е високо 

 Светла е, поема добре оцветители 

 Невероятен резонанс 

 Изходна суровина за производството на биоетанол 

 Изходна суровина за производство на пелети, брикети и дървесен чипс 

http://paulownia.bg/
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 Калоричност - 17.96 MJ/kg 

 Листата са богати на азот и протеини и се използват за фураж за животни, а във 

фармацевтичната промишленост - за производство на лекарствени препарати; 

 Красиви цветове за декорация на паркове и градини, производство на мед, 

лечебни чайове и сиропи, екстракти в парфюмерията и козметиката; 

 Идеален дървесен вид за възстановяване на замърсени, бедни и застрашени 

почви, за борба с ерозиите; 

 Способна да расте на почви замърсени с тежки метали 

 Подходяща за засаждане на опожарени гори и свлачища 

 Листата достигат до 75 см в диаметър 

 Абсорбират големи количества въглероден диоксид - 10 пъти повече от колкото 

други дървесни видове 

 След опадането листата обогатяват почвата с азот и подобряват нейната 

структура 

 

Пауловния и търговия с емисии 

Поради своите характеристики Пауловнията се оценява като изключително подходящ 

дървесен вид в борбата с атмосферните замърсявания, който формира концепцията за 

климатична гора. Климатичната гора е строго защитена гора, засадена специално, за да 

извлича въглерод и така да забавя глобалните климатични промени. Климатичното 

лесовъдство съчетава науката за реставриране и поддържане на горите с финансовите 

ресурси на Протокола от Киото за кредитната търговия за редуциране на емисиите 

парникови газове. Условията на Киото признават важното значение на извличането на 

въглерод от дърветата като причина за редуцирането на въглеродния диоксид в 

атмосферата. Всеки извлечен тон може да бъде разменян между държавите като 

„въглероден кредит― и това да поражда приходи за поддръжката и разширяването на 

тези новозасадени земи. Ако тези гори са добре поддържани и строго защитени, тази 

биомаса може да бъде продавана като въглеродни компенсации или „сертифицирани 

кредити за редуцирани емисии― (CER credits). 

 

Примерна предварителна оценка на разходите за засаждане и отглеждане на 100 дка 

Пауловния за качествена дървесина. Приходи след 8-мата година: 

1. Закупуване на терен и ограждането му - 100 000 лв. 

2. Разходи за първоначално изграждане на плантацията – 100 000 лв. 

3. Разходи за отглеждане, орязване, напояване и други на декар за година – 300 лв. за 

100 дка = 30 000 лв. на година или около 240 000 лв. за 8 години 
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4. Разходи за труд и охрана – 20 000 лв. на година или 160 000 лв. за 8 години 

ОБЩО: 600 000 лв.  

5. Приходи след 8-мата година след изсичане на плантацията от 100 дка (песимистичен 

сценарий): 

- Добив от 1 дка – 50 кубика дървесина от клас „В‖ до клас „D‖ на трупи 

- Общ добив от 100 дка – 5000 кубика х $ 200 средна цена за съответния клас = $ 1 000 

000 х 1.50 лв./долар = 1 500 000 лв. 

- Прогнозна печалба – 1 500 000 – 600 000 = 900 000 лв. 

 

Тези предварителни разчети не включват търговията с емисии, както и другите приходи 

от съпътстващите бизнес модели и приходите от биомаса – рязани клони всяка година, 

листа и цветове. 

Възможно е реализирането на бизнес схема за отглеждане на пауловния за биомаса със 

срок на отсичане 2-3 години с по-интензивна и краткосрочна норма на възвръщаемост. 

 

Производство на енергия от възобновяеми източници  

Съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. страната ни трябва 

да достигне над 16% дял на ВЕИ в общото крайно потребление на енергия. 

Реализацията на инвестиционни намерения в областта на възобновяемите източници е в 

контекста на приоритетните цели на Енергийната стратегия. 

 

Производство на зелена енергия върху покриви и сгради 

Най-големи преференции получават инсталациите до 200 квт монтирани върху покриви 

на сгради в индустриални зони и до 30 квт независимо от типа на урбанизираната 

територия, където са разположени. Изключително са облекчени и съкратени всички 

административни процедури и със закон е гарантиран 20-годишен период за 

изкупуване на произведената електроенергия на утвърдената от ДКЕВР и фиксирана в 

договора преференциална цена. 

За инсталиране на съоръжения с мощност 200 квт са необходими около 2000 квадратни 

метра покривна площ, а за 30 квт около 400 квадратни метра. Монтаж на инсталация от 

30 киловата се извършва за два до три дни. 

За нуждите на такива проекти могат да бъдат ползвани собствени покриви или покриви 

върху които в полза на предприемача е прехвърлено учредено право на строеж. 
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Производство на енергия от биомаса (или т.нар. „аграрна енергетика”) 

Под „биомаса‖ обикновено се има предвид суровини, получени от дървесни отпадъци 

(отпадъците от дърводобивната и преработвателна промишленост) и такива от селското 

стопанство (енергийни култури, селскостопански отпадъци и отпадък от 

плодзеленчуковата промишленост). Тук се включват и растения и дървета, отглеждани 

с цел използването им като суровина при производството на енергия. Животински 

торове също могат да се преработват, както и органичната фракция на градските твърди 

отпадъци, разделно събирания боклук от домакинствата и утайките от 

пречиствателните станции.  

Обикновено по-голямата част от биомасата се оставя да се разлага по естествен начин; 

така до известна степен се оползотворява като тор за почвата. Но за някои отпадъци, 

оставянето им на мястото на обработката може да доведе до съществени екологични 

проблеми (напр. замърсяване на повърхностните води). 

Биомасата участва в естествения въглероден цикъл на Земята, поради което не 

увеличава емитирания в атмосферата CO2 и не спомага за глобалното затопляне. Целта 

на тази зелена технология е създаване на модел за устойчиво развитие. Този модел 

включва два етапа. 

1. Първият етап е свързан със засяване на пасищна трева под модулите, която да се 

използва за паша или като биомаса за енергетични цели; 

2. Вторият етап включва подготвянето на една част от терена за земеделско ползване. 

Въздействието върху селскостопанския терен е следният – засенчването от модулите 

води до намаляване на количеството на дъждовната вода под тях, същевременно пази 

от директно слънчево нагряване и възпрепятства интензивното засушаване на почвата. 

В зависимост от отстоянието, между модулните маси е възможно ограничено 

селскостопанско ползване - отглеждани  на специфични според района нискостеблени 

култури или пасищна трева.  

Част от предимствата на биомасата се явяват и сравнително по-ниската цена, 

неголямата инвестиция за съответните съоръжения, както и възможността ефективно да 

се оползотворят част от акумулираните отпадъци. Също така, проектите за изграждане 

на енергийни мощности от биомаса дават най-висока добавена стойност, защото те 

създават работни места, обикновено са в райони с висока безработица и имат 

определени ползи, свързани със санитарната сеч и изграждането на инфраструктурата в 

горите. 

 

Възможности за добавяне на стойност в селскостопанския сектор 

Развитие на хранително-вкусова промишленост на базата на местни ресурси, като 

например консервно производство от трайни насаждения (малини, ягоди и т.н.) 
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Възможности за добавяне на стойност в туризма  

Туризмът е идентифициран като приоритетен стълб на съвременната икономика и се 

позиционира като „най-готовият да допринесе за растежа сектор‖, жизненоважен за 

съвременните икономики в целия свят с дял от 12,5% от световния брутен вътрешен 

продукт. Секторът е устойчив на промените в икономическите фактори и наред с 

високия си икономически потенциал, той играе важна социална роля, оказвайки 

значително влияние върху заетостта на населението. Неговото развитие стимулира 

развитието и на други отрасли, като търговия, транспорт, съобщения, селско 

стопанство, производство на стоки за бита и др. 

При съвременните условия платежоспособността, видът и обемът на туристическото 

търсене по социални групи стават разнопосочни величини и играят важна роля при 

вземане на решения от туристическото предлагане. Намаляването на пенсионната 

възраст и работната седмица, увеличаването на свободното време води до увеличаване 

на потенциалните туристи, които разполагат с ограничени, но достатъчни средства 

за пътуване. Паралелно с това, високо квалифицираните служители увеличават 

работното си време за сметка на свободното. Оттук и резултатът – все по–голям брой 

ниско платежоспособни туристи, които изразходват все повече пари за пътуването и по 

време на него, докато средната класа от обществото се ориентира към все по–евтини 

пътувания. Именно с това се обяснява и нарастването на продажбите на пътувания в 

чужбина в последната минута. 

Промененото туристическото търсене се отразява и в съответното предлагане. За да 

запази и разшири своето присъствие на пазара, туристическото предлагане се насочва 

към предлагането на нови, разнообразни, специализирани услуги и стоки, към 

подобряване на връзката с крайния потребител, към усъвършенстване на 

вътрешното взаимодействие между различните участници във формирането на 

цялостния туристически продукт. 

Друга наблюдавана тенденция е свързана с предоставянето на все повече 

туристически стоки и услуги, които акцентират върху личните предпочитания на 

туристите. Особено внимание се обръща на т. нар. природо–щадящи продукти, 

продиктувано от все по–силното обществено мнение за защита на природата и срещу 

ниско екологичните продукти. 

Индивидуализацията на пътуванията и разнообразяването на туристическото 

предлагане водят и до налагането на нов начин на комуникация между продавач и 

клиент. Новите информационни технологии освен информация, резервация и 

продажби, осигуряват и възможности за разплащане по безкасов начин. Компютърният 

туристически справочник вероятно ще играе ролята на туристически агент и директно 

ще осъществява продажбата на комплексен туристически продукт. 

Американската компания Turn Here (http://www.turnhere.com/solutions/directories/) 

създава кратки филми за хотели, които съдържат не само материали от самия хотел, но 

и от мястото където се намира, както и какви са интересните неща, които могат да се 

http://www.turnhere.com/solutions/directories/
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случат на човека решил да се отбие в тях. Тук може да се види как изглежда готов 

продукт http://www.yelp.com/biz/p-r-motorsports-hayward. 

Други компоненти на съвременните технологии в туристическия сектор са пунктовете 

за контакт – инфопойнт (infopoint), указателни табели за маршрут, дидактични табели и 

др. Всички те е необходимо да се интегрират в хомогенен и свързан проект, който да 

подпомага ориентирането на туриста, но също така и да стимулират неговото внимание 

и любопитство. Наблягайки на иновацията, е възможно да се създадат информативни 

маршрути и означителни системи, динамични и интерактивни, чрез които посетителят 

да получава най-новата информация, резервира и дори закупува билети за други 

услуги, да бъде стимулиран чрез предложения и специални промоции. Примери за 

такива технологии са: 

o Виртуален каталог (създаване и архивиране на мултимедийна информация); 

o Географски Информационни Системи (GIS);  

o Телематични технологии, базирани на интернет платформи. 

Всеобхватното и правилно развитие на туризма на територията може да го превърне 

във водеща индустрия за района. Употребата на понятието туристическа «индустрия» 

има условен характер, поради факта, че туризмът като интегриращ бизнес концентрира 

около себе си други отрасли. Голямото значение на туристическия бизнес не се 

изчерпва само с доходите, които носи за заетите в отрасъла, а и с икономическите 

ползи за всички други, ангажирани в съпътстващи туризма отрасли.   

Според определението на Европейския съюз: „Устойчивото развитие на туризма 

е това, което отговаря на нуждите на настоящето, без да се излага на риск 

способността на бъдещите поколения за задоволяване на собствените им нужди” . 

Също така, устойчивото развитие на туризма трябва да бъде благоприятно за 

околната среда, както и икономически изгодно и социално справедливо за местните 

общности. 

Освен това европейските фондове дават възможност за развитие на алтернативните 

форми на заетост, които включват дребни производства и занаяти, нови и алтернативни 

професии, каквито могат да бъдат туристическите аниматори, екскурзоводи, водачи, 

туристически консултанти, работещи в местния информационен център по туризма, 

занаятчии и селско стопанства, които могат да разчитат на търсенето в туристическата 

сфера. 

Туроператори силно препоръчват създаването на продукти по „специални интереси‖ 

като начин да се разширят целевите пазари. В този контекст е и актуалната напоследък 

тенденция в сектора за развитието на разнообразни форми на туризъм, които да 

привличат хора с по-специфични интереси. Една от тях е „здравният туризъм”, 

особено в условията на увеличаване на случаите на т. нар. „модерни болести на 

цивилизацията‖ и търсенето на възможности за поддържане на здравето на 

населението, превенция и контрол на стареенето. Това в огромна степен важи за хората 

от третата възраст, при които се очаква нарастване на пътуванията с лечение, 

профилактика, рехабилитация и възстановяване Налице е и засилваща се тенденция за 

http://www.yelp.com/biz/p-r-motorsports-hayward
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смесване на празниците с необходимостта от активна почивка и възстановяване 

жизнените сили на организма през уикендите. 

Туристическият продукт, като се изхожда от досегашната практика, продължава да 

се асоциира само с услугите (така, както е по дефиниция в нашия Закон за туризма, чл. 

3 (1) „…реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия 

продукт‖). Тази базова концептуална позиция вече носи и съответните негативи за 

българския туризъм. Една територия със собствена идентичност трябва да може да бъде 

описана не чрез изброяването на различни активи, които я формират, а чрез серия 

отличителни особености, които определят нейната идентичност. 

През последните години, понятието за туристически продукт съществено се промени, 

поради настъпилите промени в обществените процеси, поставили на преден план стила 

на живот, възможностите за потребление, личните интереси, като съществени елементи 

от  идентичността на всеки потребител. В съвременния туризъм откриването на една 

местност е придружено от желанието да бъде задоволена потребността от преживяване, 

да се удовлетвори собствения стремеж на индивида – например изискването за 

автентичност или за дълбоко потапяне в нови култури чрез разностранни сетивни 

усещания – както и на словно и нелесно за дешифриране търсене на облаги. 

Така например авторите на Стратегическия план за развитието на кутурния 

туризъм в България извеждат следните основни фактори, които привличат туристите: 

1) Културни и исторически обекти: манастири, църкви, етнографски комплекси, музеи, 

обекти от културното наследство и др.- налични като ресурси на територията на 

Берковица и Годеч. 

2) Представяне на занаяти и на други местни дейности, фолклорни прояви от местно 

значение, дегустация на вина, традиционна местна кухня и др. налични като ресурси 

на територията на Берковица и Годеч. 

3) Девствена природа, природни паркове и резервати с голямо биологично 

разнообразие , природни забележителности и характерни селски пейзажи; налични 

като ресурси на територията на Берковица и Годеч. 

4) Нови и добре организирани бази за провеждане на конгреси, конференции, събития и 

изложения- липсват  като ресурси на територията на Берковица и Годеч. 

5) Балнеоложки центрове с минерална вода с различна температура и съдържание на 

соли и минерали; налични като ресурси на територията на Берковица и Годеч. 

6) Водни паркове, възможности за упражняване на екстремни спортове като рафтинг, 

катерене и т.н.; липсват като ресурси на територията на Берковица и Годеч. 

7) Развлечения, предлагани от дискотеки, нощни барове и т.н. –недостатъчни  като 

ресурси на територията на Берковица и Годеч. 

8) Възможност да се ловува (едър и дребен дивеч в ловни резервати). налични като 

ресурси на територията на Берковица и Годеч. 
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Продуктово развитие и нарастване на дела на продуктите с висока добавена 

стойност в хранително-вкусовата промишленост.  

Постигането на прогрес в конкурентноспособността и нарастването на дела на 

продуктите с висока добавена стойност е от ключово значение за жизнеността на 

българското селско стопанство и хранително-преработвателен сектор. Интегрирането 

на земеделието и хранително-преработвателният сектор е реалистичният отговор на 

тенденцията за намаляване на дела на първичното производство в обема на създадената 

стойност в рамките на хранителната верига. Въпросът е особено актуален за България, 

която за продължителен исторически период  има положително салдо от вноса и износа 

на селскостопански стоки. В същото време балансът от вноса и износа на преработени 

храни, напитки и тютюневи изделия през последните години е отрицателен. През 

същите тези години България е загубила традиционни пазари за тези стокови групи, 

като това не е компенсирано от навлизане на нови. Едновременно с това е увеличен 

вноса на храни, напитки и цигари, преди всичко от страните от ЕС. Това развитие има 

своето обяснение, но във всички случаи е показателно за задълбочаващ се процес на 

загуба на конкурентноспособност.  

В условията на доминираща позиция на ТНК (Транс-национални компании) в областта 

на хранителните доставки, когато 15 търговски вериги контролират 77% от пазара на 

хранителни продукти в ЕС
14

 малките и неукрепнали български преработвателни фирми 

срещат силни трудности да стабилизиран и разширят достъпа си не само на външните, 

но вече и на вътрешния пазар. 

Конкурентноспособността на хранителния сектор наред с други фактори ще зависи от 

продуктовото развитие и нарастването на дела на продуктите с по-висока добавена 

стойност, което може да се постигне чрез: 

 По-пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини като 

условие за производство на качествени и със специфични характеристики 

хранителни продукти, вкл. и чрез реализация на интегрирани инвестиционни 

проекти, обхващащи процесите от производството на суровини до крайната 

реализация; 

 Интегриране на български производители с големите компании за производство, 

търговия и доставка на хранителни продукти; 

 Запазване на производството на продукти, отговарящи на вкусовите предпочитания  

и хранителни навици на потребителите на вътрешния пазар, както и на т.н. 

етнически пазари в чужбина; 

 Утвърждаване на качествени хранителни продукти със специфични национални и 

регионални характеристики, вкл. и на такива със защитено географско обозначение 

на произхода, с традиционен специфичен характер и др. биха довели до 

                                                           
14

 (Реформата на ОСП през 2013 г., Становище на ЕИСК, 2011), 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението 
на Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

62 

утвърждаването на пазара на специфични марки от бутикови хранителни продукти с 

висока търговска стойност. 


