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СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА МАРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ И ПОЛЗИТЕ ЗА ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Изготвянето на проучването е в изпълнение на дейности по Стратегията за воденото от 

общностите местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група–Берковица и 

Годеч” по сключено Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и във връзка 

с изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
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Съкращения 

МИГ  Сдружение „Места инициативна група - Берковица и Годеч“ 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

ЗС  Заинтересована страна 

 

Въведение 

Този доклад е изработен в рамките на договор между "ПРОФЮЖЪН КОНСУЛТ" ЕООД и 

сдружение „Местна Инициативна Група–Берковица и Годеч” в изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ - Берковица и Годеч. 

  

Докладът съдържа проведено изследване на територията на МИГ – Берковица и Годеч чрез 

разпространение на  анкетна карта (Приложение № 1) със стандартизирани въпроси и 

онлайн анкета, публикувана на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч с адрес 

https://www.mig-bg.org/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-

%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba/ 

 

Изследването анализира най–добрите възможности за създаване на разпознаваемост на 

територията според нагласите на местната общност, като идентифицира възможностите за 

създаване на обща марка за МИГ – Берковица и Годеч, която да включва както 

туристическите атракции/обекти, които се намират на територията му, така и местните 

производства и продукти, характерни за региона. Също така, проучването идентифицира 

всички заинтересовани страни. 

https://www.mig-bg.org/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://www.mig-bg.org/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
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Анализ на възможностите за създаване на общ местен бранд или марка – идентифицирани 

разпознаваеми местни продукти и производства, изследвана нагласата за създаване на 

местна марка 

 

Какво е бранд  

Брандът е име, знак или символ, който се използва, за да се идентифицира даден продукт 

или услуга от потребителите и да се разграничи определен продукт от този на 

конкуренцията. Брандинг (branding) – това е самият процес на създаване и развитие на 

марката, основният  начин да продиктува диференциация, инструмент за насърчаване на 

производството и за създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите, на базата на 

основните актуални потребителски ценности, които са заложени в бранда. На кратко казано, 

брандингът представлява комплекс от последователни дейности и направления за създаване 

на цялостен имидж на продукта или услугата, които да отговарят на потребителското 

търсене. Съвсем накратко: брандинг – управляване на бранда. Брандът може да се 

идентифицира както с продукт, така и с услуга, регион, географско понятие или 

организация.  

 

 

Брандът съдържа следните елементи: 

 

Лого Слоган Продукт
Рекламна 
кампания
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Защо е необходимо да се създаде бранд 

Защото брандовете доставят функционални и емоционални ползи не само за производителя 

и потребителя, но и за всеки един от заинтересованите страни (потребители, доставчици, 

дистрибутори, персонал, инвеститори, общество). Превъзходството на даден продукт само 

по себе си вече не е достатъчна гаранция за неговия успех. Жизненият път на продукта е 

изключително скъсен от бързото технологично развитие и скоростта, с която имитациите се 

появяват на пазара. Вследствие от това свързаните с продукта конкурентни предимства 

рискуват лесно да се превърнат в предпоставки за успех на конкурентите. Поради тази 

причина все повече компании търсят други, по-трайни инструменти като търговските 

марки. 

На основата на натрупания до момента опит може да се направи извод, че брандът осигурява 

конкурентно предимство, защото той е този, който създава търсене към продукта от страна 

на потребителите. Например, представете си колко сложен, объркващ и продължителен е 

процесът на ориентиране, разпознаване и създаване на сигурност при потребителя в 

предлаганото изобилие на стоки и услуги на пазара. 

Задълбоченият анализ от страна на много икономисти на силните страни на бранда и 

подробната диагностика на бранд иконографията удостоверяват друг важен аспект - 

паричната стойност. Тя е с нарастващо значение заради съществуващите законови 

ограничения, засилената конкуренцията и намаляващите маркетингови бюджети. За 

фирмите брандовете са, и това не бива да се забравя, важен, може би най-важният капитал 

за оптимизиране на тяхната цел - максимална рентабилност. По тази причина чрез анализ на 

представянето (състоянието) на бранда и последващата парична оценка на стойността му, 

компаниите развиват и избират пътя за стратегическо и тактическо управление. 

Ползи за клиентите и потребителите на бранда може да се обобщят в 4 точки: 

1. Брандовете дават ориентация; 

2. Създават удобство; 

3. Превръщат се в добри приятели; 

4. Изразяват нашата индивидуалност. 

Ето защо изграждането на силен бранд се основава на спазването на някои златни правила, 

като: 

✓ Последователност 

Не разказвайте всеки ден различна история за своя бранд. Последователността е съвкупност 

от качество, характеристики на продукта, обслужване и рекламни послания. Пример за 
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последователност са PORSCHE - 

през годините всеки нов модел 

запазва характерната за марката 

линия на автомобила и 

същевременно е различен с 

развитието на технологиите. 

Силуетът на PORSCHE не може да 

се сбърка. Не случайно слоганът 

на марката е - Един поглед винаги 

е бил достатъчен. Друг пример е 

бирата BECK’S – в последните 100 

години обновява и освежава логото, но запазва своите основни характеристики. 

✓ Приложимост 

Брандът доставя това, за което хората наистина изпитват потребност. Приложимостта има 

два аспекта: приложимост с практическо значение - доставя функционални ползи, и 

разпознаване на емоционалните нужди - доставя емоционални ползи.  

✓ Уникалност 

Брандът се разграничава от останалите, като се стреми да бъде единствен от вида си. Черната 

овца в стадото е уникална. Уникалността се проявява все повече чрез неповторимост в 

дизайна, неповторимост в опаковката, в рекламата и по-малко чрез уникалност в 

характеристиките на продукта. 

✓ Фокусиране 

Фокусът прави бранда силен. Ето два красноречиви примера в това отношение. Nokia от 

производител на хартия, кабели и гумени ботуши решава да се фокусира върху бизнеса с 

мобилни телефони и се превръща в световен пазарен лидер. Siemens, от друга страна, е 

производител на телекомуникационно оборудване, ядрени централи, електричество, 

влакове, медицинско оборудване, електроника, финансови услуги, бизнес услуги, мобилни 

телефони. В последното не издържа на конкуренцията и е принуден да затвори 

производството си. Какво е Siemens? Какво е Nokia? Nokia = мобилни телефони, мобилни 

телефони = Nokia. 

Управлението на Бранда, така нареченият „Бранд мениджмънтът“, днес постоянно трябва 

да се справя с предизвикателствата на пазара. По тази причина хората, отговорни за него, са 

задължени да диагностицират брандовете си редовно. Подробен анализ трябва да се прави 

поне веднъж годишно при изготвянето на маркетинговите планове. Това позволява да се 

изгради пълноценна картина как потребителите оценяват бранда и неговото място в 

сравнение с конкуренцията, да се наблюдава развитието и промените на пазара и да се 

предприемат навреме необходимите мерки.  
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Бранд мениджмънтът е комуникационна функция в маркетинга, която включва анализ и 

планиране на позиционирането на бранда на пазара. Изключително важно за бранд 

мениджмънта е изграждането на активна взаимовръзка с целевия пазар. Материалните 

елементи на бранд мениджмънта включват самия продукт, неговата визия, цена, опаковка и 

т.н. Нематериалните елементи са преживяването, което продуктът оставя у клиента и също 

връзката между клиента и бранда. Ролята на бранд мениджъра е да ръководи всички тези 

неща. 

Фигура: Присъствие на Бранда във всеки акт на маркетинговите дейности 

 

 

Очертани възможностите за разработване и популяризиране на бранд или марка в рамките 

на допустимите за подпомагане дейности по СВОМР 

Когато говорим за възможност за създаване на местна марка/бранд на територията на МИГ 

– Берковица и Годеч, трябва да обърнем внимание на факторите, които могат да имат 

значение при избор на подход за разработване на бранд, който да гарантира 

идентифицирането на територията, даден продукт или услуга с конкретна идентичност. 

Две са ключовите стъпки, относими към развитие и управление на местна 

марка/бранд за територията на МИГ - Берковица и Годеч:  
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В Стратегията на МИГ- Берковица и Годеч са посочени възможности, като използването на 

научните постижения и иновации, постигането на стандарти и качество, преработка, нов 

търговски вид и добавяне на стойност, директни продажби и общи усилия за брандиране и 

активен маркетинг на територията, които широко са дискутирани по време на срещи с 

местните хора. В резултат от това е формулиран Приоритет 1: Създаване на устойчива 

заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед подобряване качеството 

на живот и доходите на местното население. 

От Стратегията за ВОМР може да се изведат следните природни и културни дадености, 

които да идентифицират територията като специфично и разпознаваемо място. 

- Почти цялата територия на МИГ – Берковица и Годеч е обхваната от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. Наличието на защитени природни обекти има 

важно стопанско значение, благоприятствайки развитието на дейности като 

отглеждане на билки, гъби и горски плодове, както и развитието на ловен и 

екотуризъм. 

- Географското разположение, природните характеристики и културно-историческото 

наследство на територията на МИГ - Берковица и Годеч създават предпоставки за 

развитие на различни и разнообразни форми на туризъм – селски, конен, вело, 

балнеоложки, ловен, културен, религиозен и др. 

- Използването на научните постижения и иновации, постигането на стандарти и 

качество, преработка, нов търговски вид и добавяне на стойност, директни продажби 

и общи усилия за брандиране и активен маркетинг са възможности, дискутирани по 

време на подготовката на Стратегията за ВОМР на срещи с местните хора.  

От проведено анкетно проучване сред представители от местната общност на територията 

на МИГ – Берковица и Годеч, което отправя стандартизирани въпроси с цел генериране на 

обратна връзка, са изведени следните резултати:  
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Става ясно, че голяма част от анкетираните са запознати с понятието бранд или местна 

марка. Трябва обаче да се обърне внимание на тези, които не са запознати или само частично 

са запознати, като се проведе обучение, информационна кампания или друг вид дейност за 

изграждане на увереност, че местната общност е напълно запозната с тази важна задача. 

 

 

На въпрос за ползите, които би донесла регистрацията на даден продукт или услуга под общ 

за територията бранд, близо 50% от анкетираните смятат, че това ще послужи като 

отличителен знак и ще направи разпознаваем конкретния продукт или услуга. Не малка част 

от анкетираните свързват търговската марка или бранд на продукт или услуга с географската 

територия, в случая на МИГ - Берковица и Годеч. Разбира се не са изпуснати 

характеристиките на бранда, които гарантират постоянно качество или го използват за 

рекламна цел. 

 

 

64%

22%

14%

Запознати ли сте с понятието местна 
марка/бранд?

Да  

Не  

Отчасти 

Не мога да преценя

ЗАЩИТА ОТ КОНКУРЕНТНИ ПРОДУКТИ/МАРКИ

СЛУЖИ КАТО ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК

ПРАВИ РАЗПОЗНАВАЕМ ДАДЕН ПРОДУКТ/РЕГИОН

ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

ПОВИШАВА СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

ИДЕНТИФИЦИРА ГЕОФРАФСКИЯ ПРОИЗХОД НА ДАДЕН ПРОДУКТ И / ИЛИ УСЛУГА

ИЗПОЛЗВА СЕ С РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ

6

24

31

7

14

19

6

3

Според Вас,  какви ползи носи регистрацията на продуктите/услугите 
под обща местна марка/ бранд? (%)
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Качествата на избрания продукт или услуга, които трябва да гарантира една нова търговска 

марка или бранд според анкетираните са високо качество, атрактивност и уникалност и 

разпознаваемост. Това са основните критерии при избор на продукт или услуга, които биха 

били избрани от  територията на МИГ – Берковица и Годеч за изготвяне на местна марка 

или бранд. 

 

90% от анкетираните са категорични, че територията на МИГ – Берковица и Годеч 

притежава потенциал да създаде своя марка или бранд за конкретен продукт или услуга. 

Същият резултат е идентифициран при подготовката на Стратегията за ВОМР в процеса на 

обществените обсъждания, видно от текста на утвърдената стратегия. 

 

В резултат от проучването е установено, че местния бизнес има капацитет да предложи на 

пазара конкретен продукт или услуга под местна марка или бранд. Тази увереност дава ясни 

Да  
90%

Не  
2%

Отчасти 
2%

Не мога да 
преценя

6%

Според Вас, територията на МИГ - Берковица и Годеч 
притежава ли потенциал за създаване на продукти и 

услуги под местна марка/ бранд?

4

15

19

3

5

2

6

1

1

2

Висока добавена стойност

Атрактивност и уникалност

Високо качество

Иновативност

Ръчна изработка

Конкурентоспособност

Разпознаваемост 

Висока цена

Географско разположение

Не мога да преценя

Какво трябва да притежават продуктите/услугите под 
наименованието местна марка/ бранд? 
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сигнали за възможността от стартиране на процес по информиране на местната общност и 

колективен избор на продукт или услуга, които да бъдат въвлечени в процеса по управление 

и налагане на пазара, съгласно етапите за създаване на местна марка или бранд/ описани по-

горе. 

 

В анкетната карта са предложени стандартизирани отговори на въпроса „Какво е 

необходимо на местния бизнес за разработване и прилагане на продукти и услуги под местна 

марка/ бранд?“. Отговорите са част от процеса за бранд мениджмънт, описан по-горе в 

проучването. 

 

Финансирането на процеса по създаване и налагане на конкретна марка или бранд е 

посочено като най-необходима за територията, за да стартира подобен процес. Други важни 

потребности са свързани с активната местна политика в сферата на конкретната марка, 

Да  
92%

Не  
2%

Не мога да 
преценя

6%

Според Вас, местния бизнес може ли да 
предложи на пазара продукти и услуги 

под местна марка/ бранд?

Информиране за възможностите и процеса

Финансиране 

Обновяване на наличните технологии и внедряване на …

Подобряване на публичната инфраструктура

Природни ресурси

Квалифицирани човешки ресурси

Активна местна политика в сферата

Обединяваща организация (някой, който да инициира …

Не мога да преценя

19

44

3

7

6

17

19

13

Какво е необходимо на местния бизнес за разработване и прилагане 
на продукти и услуги под местна марка/ бранд?
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избор на обединяваща организация, която да управлява този процес и квалифициран 

човешки ресурс, който да се заеме с конкретната дейност. Особено важен е процесът по 

информиране на широката общественост за възможностите, с цел обединяване на мненията 

до един конкретен продукт или услуга. 

 

От предложените сектори, определени в Стратегията за ВОМР като потенциал за развитие, 

анкетираните са приоритизирали туризмът, селскостопанските продукти – мляко/млечни 

продукти и плодове и зеленчуци. Природните забележителности и културните събития също 

са определени с потенциал, наред с месните хранителни продукти. 

 

15

19

19

33

9

12

15

7

1

5

13

Местни продукти от месо

Местни продукти от мляко 

Местни плодове и зеленчуци 

Туризъм 

Занаятчийство 

Атракции и развлечения 

Природни забележителности 

Историческо наследство 

Фолклор и традиции 

Кулинарен туризъм 

Културни събития

Според Вас, кои са местните продукти и услуги, които може да се 
обединят/създадат местна марка/ бранд?

21

26

3

Смятате ли, че територията на МИГ притежава 
необходимата реклама и мениджмънт за успешната 

реализация на продукти и услуги с местна марка/ 
бранд?

Да  

Не  

Отчасти 

Не мога да преценя
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94% от анкетираните са убедени, че създаването на местна марка или бранд ще доведе до 

повишаване на разпознаваемостта и популяризиране на територията на МИГ – Берковица 

и Годеч.  

 

Това мнение дава увереност, че създаването на местна марка/бранд ще има безспорни ползи 

за развитието на местната икономика на територията, видно от резултатите на следващата 

фигура.  

Подобряването на икономическите показатели на даден бранд всъщност е една от основните 

цели, като развитието на подобен продукт води до създаване на стойност на самия бранд, 

извън самия продукт или услуга. Пазарната стойност на бранда представлява неговата 

стойност и сила като ценен бранд. Терминът може да се отнесе и към разликата между 

маркетинговата стратегия и реалното припознаване на бранда от потребителите. Пазарната 

стойност на бранда се образува като функция на потребителския избор на пазара. 

Следователно, пазарната стойност на бранда се заражда в момента, когато потребителят се 

запознава с бранда и започва да отдава своите предпочитания конкретно към него, с което 

съхранява в съзнанието си основните асоциации спрямо този бранд.  

 

47

1
3

Продуктите/услугите регистрирани с местна марка/ 
бранд ще доведат ли до повишаване на 

разпознаваемостта и популярността на района, в който 
живеете?

Да  

Не  

Отчасти 

Не мога да преценя

100%

Смятате ли, че продуктите/услугите регистрирани с местна 
марка/ бранд ще подобрят икономиката на територията на 

МИГ?

Да  

Не  

Отчасти 

Не мога да преценя
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По отношение на пазарният обхват на бъдещия пазар на местна марка или бранд, 

анкетираните считат националния пазар за най-подходящ за насочване на маркетинговите 

дейности. 

 

Участниците в анкетата са от територията на двете общини – Берковица и Годеч, 

преобладаващо в работоспособна възраст и с компютърни умения, от гледна точка на 

попълването на онлайн анкетната карта. 

 

Определени заинтересованите страни и възможните ползи за тях 

 

В разработването на Стратегията за ВОМР участие са взели представители на следните 

групи заинтересовани страни:  

1. Бизнес сектор: земеделски производители; микро предприятия в сферата на търговията и 

услугите; юридически лица, собственици на гори.  

2. Публичен сектор: служители в общинска администрация на двете общини, кметските 

екипи, общински съветници, служители на общински социални служби;  

3. Граждански сектор: представители на НПО, неформални граждански организации и 

читалища;  

4. Физически лица. 

7
10

38

3 0

Според Вас, кой е най-добрия пазар за 
продуктите/услугите регистрирани с местна марка/ 

бранд? 

Местен пазар Регионален пазар Национален пазар

Европейски пазар Световен пазар

4

19

20

7

от 18 г. до 30 г.

от 30 г. до 45 г.

от 45 г. до 65 г.

над 65 г.

ВЪЗРАСТ НА АНКЕТИРАНИТЕ
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Заинтересованите страни се определят с цел формулиране на интересите на участниците, 

независимо дали участват пряко или косвено, в процеса на идентифициране на потенциала 

за разработване на местна марка или бранд и избор на конкретен продукт или услуга от 

територията. 

Четири са основните въпроси, важни за анализиране на заинтересованите страни:  

1. позицията на заинтересованите страни по въпроса за съществуващата политика; 

2.  степента на влияние (власт), която притежават;  

3. нивото на интереси, което имат в конкретната политика; и  

4. групата / коалицията, към която принадлежат или могат разумно да бъдат свързани.  

Схема на заинтересованите страни

 

Степента на влияние зависи от количеството и вида на ресурсите и силата, която 

заинтересованата страна може да направи, за да популяризира своята позиция по отношение 

на реформата, в случая нова стратегия за бранд мениджмънт. Нивото на интерес или 

значимост е приоритетът и значението, което заинтересованите страни придават на областта 

на реформите. 

Най-общо, тези характеристики сигнализират за способността на заинтересованите страни 

да блокират или насърчат реформите, да се присъединят към други формираща коалиция за 

подкрепа или опозиция и да ръководят посоката/обсъждането на реформата. Следователно 

анализът на заинтересованите страни предоставя подробно разбиране за политическо, 

икономическо и социално въздействие на реформата върху заинтересованите групи, 

йерархията на влияние и влиянието между различните групи и действителните възприятия 

Група, към която принадлежи

Ниво на интереси

Степен на влияние

Позиция
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за реформата сред различните групи, които са важни за разглеждане на застъпниците на 

реформите. 

Идентифицирането на заинтересованите страни е извършено в процеса на подготовка на 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, а в конкретния случай разглеждаме 

тяхното влияние и интерес в случай на създаване и управление на местна марка или бранд. 

От гледна точка на определения в анкетното проучване с най-голяма тежест сектор, който 

да предложи продукт или услуга за разработване на местна марка или бранд, това е 

туризмът. В сектора на туризма  са налични следните заинтересовани страни, които имат 

отношение към политиките за развитие на туризъм на територията на двете общини: 

▪ Хотелиери, къщи за гости 

▪ Заведения за хранене и барове 

▪ Търговци 

▪ Общинска администрация 

▪ Читалища 

▪ НПО 

▪ Гости на града/туристи 

▪ Местен бизнес 

▪ Други 

От проведено анкетно проучване в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0131 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и 

мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини 

Берковица и Годеч“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, анкетираните лица 

определят като основни заинтересовани страни представителите на местния хотелиерски и 

ресторантски бизнес, следвано от останалите бизнес сектори (търговия и други), 

общинските администрации и туристите и гости на територията на МИГ – Берковица и 

Годеч. Представителите на НПО и читалищата са определени като слабо заинтересовани от 

развитието на политики за туризъм. 

 

Име и роля на 

ЗС 

Степен на 

важност 

(ниска, 

средна, 

висока) 

Степен на 

подкрепа в 

момента 

(ниска, 

средна, 

висока) 

Какво 

очаквате 

от ЗС? 

Какво е 

важно за 

ЗС? 

Как ЗС 

може да 

блокира 

решенията? 

Каква е 

стратегията 

за 

насърчаване 

на 

подкрепата 

от ЗС? 
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Собственици 

на хотели и 

заведения 

висока висока Подкрепа развитие на 

политика 

липса на 

подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация  

Търговци средна средна Подкрепа повече 

туристи 

липса на 

подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

Местен бизнес ниска ниска активност    

Общинска 

администрация 

висока висока активност развитие на 

политика 

липса на 

подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

Туристи висока ниска  добри 

туристически 

услуги 

липса на 

участие 

Информиране 

ТИЦ висока висока Подкрепа добри 

туристически 

услуги 

 Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

 

По отношение на другата възможност, събрала най-голяма подкрепа – създаване на местна 

марка или бранд за местни млечни продукти или продукти от плодове и зеленчуци, 

заинтересованите страни изглеждат така: 

 

Име и роля на 

ЗС 

Степен 

на 

важност 

(ниска, 

средна, 

висока) 

Степен 

на 

подкрепа 

в 

момента 

(ниска, 

средна, 

висока) 

Какво 

очаквате 

от ЗС? 

Какво е 

важно за ЗС? 

Как ЗС може да 

блокира 

решенията? 

Каква е 

стратегията 

за 

насърчаване 

на 

подкрепата 

от ЗС? 

Земеделски 

стопани в 

висока висока Подкрепа Продажба на 

по-висока цена 

липса на подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 
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сектор 

животновъдство 

и плодове и 

зеленчуци 

на 

обединяваща 

организация  

Преработватели 

на мляко и 

плодове и 

зеленчуци 

висока висока Подкрепа повече 

продажби на 

висока цена 

липса на подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

Местен бизнес в 

туристическия 

сектор 

висока висока подкрепа Добавена 

стойност към 

туристическата 

услуга 

липса на подкрепа и 

участие 

 

Общинска 

администрация 

висока висока Подкрепа 

в областта 

на 

местната 

политика 

развитие на 

политика 

липса на подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

Потребители висока висока интерес Гарантирано 

качество на 

продукта 

незаинтересованост Информиране 

Търговци висока висока Активност Високи 

продажби 

липса на подкрепа и 

участие 

Информиране 

и създаване 

на 

обединяваща 

организация 

 

За да се управлява въвличането и активното участие на заинтересованите страни е 

необходимо регламентиране на процеса и прозрачност при вземане на решения. Как ще се 

случи това е въпрос на решение. В анкетите ясно се откроява необходимостта от широко 

информиране и дискутиране на възможността за разработване и управление на местна марка 

или бранд, както и необходимостта от обединяваща усилията на заинтересованите страни 

организация, която да бъде отговорна за процеса. Също така е идентифицирана 

необходимостта от квалифицирани кадри, които да участват със своята експертиза и да 

направляват процеса. Такава организация може да бъде МИГ - Берковица и Годеч, от гледна 

точка на нейните обединяващи функции за територията, наличието на квалифицирани 

експерти и самата структура на МИГ – Берковица и Годеч, която гарантира консултативния 

процес при вземане на решения. 

Една от възможностите за организиране на заинтересованите страни е използването на 

онлайн платформите http://www.zaberkovitsa.eu и  http://www.zagodech.eu. 

http://www.zagodech.eu/
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Възможности за разработване и популяризиране на бранд или марка в рамките на 

допустимите за подпомагане дейности по СВОМР 

Територията на МИГ–Берковица и Годеч разполага с потенциал за развитие на интензивно 

селско стопанство и производство на екологично чисти продукти от растениевъдството, 

животновъдството и пчеларството. Също така се наблюдава изключително голям интерес от 

страна на местното население към инвестиции за развитие на неземеделски дейности, видно 

от изведените силни страни и потребности в Стратегията за ВОМР. 

Проучването на общественото мнение на територията на МИГ – Берковица и Годеч, което в 

случая е представено основно от хора в работоспособна възраст, показва положителна 

нагласа към възможността за разработване и популяризиране на бранд или марка на 

конкретен продукт или услуга на територията на МИГ – Берковица и Годеч.  

Два са основните сектори, които са определени с висок потенциал за разработване на марка 

или бранд – туризъм или земеделски продукти от мляко, плодове или зеленчуци. 

За да се развие една местна марка или бранд е необходимо да бъдат изпълнени 

последователно няколко стъпки: 

- Провеждане на широка информационна кампания сред местната общност за 

запознаване с възможностите и предимствата на създаването на местна марка или 

бранд на продукт или услуга; 

- Избор на конкретен продукт или услуга, предмет на брандинг стратегия;  

- Определяне на идентичност на бранда – определение и концепция; 

- Изготвяне на брандинг стратегия, вкл. Бюджет; 

- Създаване на организация, която да управлява брандинг стратегията. 

По отношение на сектор туризъм, възможностите за създаване на бранд са най-общо две: 

1. Създаване на конкретен туристически продукт, който да включва например маршрут, 

който да обединява най-атрактивните културни забележителности на територията на 

МИГ – Берковица и Годеч, да запознава туристите с природните дадености на 

територията и в допълнение да предлага традиционна местна храна (местни млечни 

продукти, продукти от плодове (малини, ягоди) и зеленчуци, традиционни за 

територията) и нощувки в места за настаняване. Тази възможност реферира към 

потенциала на територията, описан в Стратегията на МИГ – Берковица и Годеч, 

включващ природни и културни забележителности, инвестиции в туристическото 

настаняване и ресторантьорството от страна на малкия бизнес. 

2. Създаване на събитие с годишна повторяемост, което да привлича посетители от 

цялата страна и чужбина, и да предлага косвено туристическо настаняване и местни 

традиционни гозби. Примери за такива събития вече има, например фестивалът 

„Лачени обувки“, рок фестивалът от миналото „Берксток“, фолклорни събития и др. 
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Туристическият продукт, свързан с конкретно събитие, е популярна форма на 

маркетинг на дадена територия, придружено с разработване и налагане на пазара на 

бранд, който гарантира качество и разпознаваемост на продукта.  

По отношение на предложението за бранд, свързан с месни млечни продукти или продукти 

от плодове и зеленчуци, е необходимо по-широко обсъждане на конкретния продукт, от 

гледна точка на наличието му и в двете общини – Берковица и Годеч. Необходим е 

консенсус за избора, качеството и неговото постоянство във времето от производителите на 

продукта. 

Например, и в двете общини може да се разработи бранд на млечни продукти, характерни 

за района. Не е същото обаче за бранд, свързан с продукти от малини и ягоди, които са 

традиционни за община Берковица, но не и за община Годеч. От друга страна налагането на 

бранд, свързан с продукти от малини и ягоди (напр. сладко или сладкиши) ще бъде по-лесно 

за територията на община Берковица, поради наличие на вече изградени навици у 

потребителите за подобно търсене. 

Изборът на продукт, резултат от селскостопанска дейност, например млечни продукти или 

от плодове или зеленчуци, притежава предимството за разпространение и потребление 

извън територията на МИГ – Берковица и Годеч, като всички ползи за този бранд са за 

територията на МИГ – Берковица и Годеч, където са земеделските стопани и 

преработвателите, и  реално потребителят свързва географски територията с продукта. 

Пример за това е мелнишкото вино, което се продава навсякъде, но произхожда само от 

района на Мелник. 

Изборът на продукт или услуга, който да бъде предмет на брандинг стратегия е 

изключително важен момент, който задължително включва широка информационна 

кампания.  

Възможностите за подпомагане на процес по избор, подготовка и управление на бранд за 

територията на МИГ – Берковица и Годеч може да бъде подпомогнат само частично чрез 

Стратегията за ВОМР, от гледна точка на необходимостта на финансиране на целия процес, 

който е дългосрочен и сравнително скъп в сравнение на възможностите, предвидени в 

стратегията. МИГ – Берковица и Годеч може да организира и проведе информационна 

кампания на територията, може да изготви информационен материал/брошура, както и да 

поддържа информация на интернет платформата и сайта на сдружението.  

Необходимият бюджет за брандинг стратегията ще бъде определен след избор на конкретен 

продукт/услуга, предмет на бранда, и изготвяне на самата стратегия. 
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Приложение 1: Анкетна карта 

 

ВЪПРОСНИК 

за проучване на възможностите за създаване на местна марка на 

територията на МИГ – Берковица и Годеч 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, 

Настоящото „Проучване и анализ на възможностите за създаване на местна марка на 

територията на МИГ-Берковица и Годеч и ползите за всички заинтересовани страни“ има за 

цел да идентифицира възможностите за създаване на обща марка за МИГ - Берковица и 

Годеч. То ще изследва настоящето състояние и възможностите за създаване и развитие на 

местна марка на територията на МИГ – Берковица и Годеч и ще идентифицира 

заинтересованите страни. 

 

Проучването се провежда по инициатива на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч“ 

във връзка с изпълняваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 

г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

Отбележете с „Х“ верния отговор! 

 

Вие сте: 

 Мъж    

 Жена  

 

Вашата възраст: 

  под 18 г. 

  от 18 г. до 30 г. 

  от 30 г. до 45 г. 

  от 45 г. до 65 г. 

  над 65 г. 

 

 

На територията на коя община от МИГ – Берковица и Годеч  живеете?  

 Община Берковица  

 Община Годеч 
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В коя сфера осъществявате своята дейност? 

 Частен сектор  

 Публичен/обществен  

 Сферата на образованието и науката  

 Селско и горско стопанство  

 Здравеопазване и Социални грижи  

 Култура и изкуство 

 Неправителствен  

 Друго, моля посочете: ..................... 

 

 

Запознати ли сте с понятието „местна марка“/бранд? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

 

Според Вас,  какви ползи носи регистрацията на продуктите/услугите под обща 

„местна марка“/ бранд? (Допуска се повече от един отговор) 

 

 Защита от конкурентни продукти/марки 

 Служи като отличителен знак 

 Прави разпознаваем даден продукт/регион 

 Предоставя гаранции за качество на продуктите 

 Повишава стойността на продуктите 

 Идентифицира географския произход на даден продукт и / или услуга 

 Използва се с рекламни цели 

 Не мога да преценя 

 

 

Какво трябва да притежават продуктите/услугите под наименованието  

„местна марка“/ бранд? 

 Висока добавена стойност 

 Атрактивност и уникалност 

 Високо качество 
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 Иновативност 

 Ръчна изработка 

 Конкурентоспособност 

 Разпознаваемост  

 Висока цена 

 Географско разположение 

 Не мога да преценя 

 

 

Според Вас, територията на МИГ - Берковица и Годеч притежава ли потенциал за 

създаване на продукти и услуги под „местна марка“/ бранд? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

 

Според Вас, местния бизнес може ли да предложи на пазара продукти и услуги под 

„местна марка“/ бранд? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

 

Какво е необходимо на местния бизнес за разработване и прилагане на продукти и 

услуги под „местна марка“/ бранд? 

Допуска се повече от един отговор 

 

 Информиране за възможностите и процеса 

 Финансиране  

 Обновяване на наличните технологии и внедряване на иновации 

 Подобряване на публичната инфраструктура 

 Природни ресурси 

 Квалифицирани човешки ресурси 

 Активна местна политика в сферата 

 Обединяваща организация (някой, който да инициира и реализира процеса) 

 Друго, моля посочете........................................... 
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 Не мога да преценя 

 

Според Вас, кои са местните продукти и услуги, които може да се обединят/създадат 

„местна марка“/ бранд? 

 

Допуска се повече от един отговор 

 Местни продукти от месо 

 Местни продукти от мляко  

 Местни плодове и зеленчуци  

 Туризъм  

 Занаятчийство  

 Атракции и развлечения  

 Природни забележителности  

 Историческо наследство  

 Фолклор и традиции  

 Кулинарен туризъм  

 Културни събития 

 

Смятате ли, че територията на МИГ притежава необходимата реклама и 

мениджмънт за успешната реализация на продукти и услуги с „местна марка“/ бранд? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

Продуктите/услугите регистрирани с „местна марка“/ бранд ще доведат ли до 

повишаване на разпознаваемостта и популярността на района, в който живеете? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

Смятате ли, че продуктите/услугите регистрирани с „местна марка“/ бранд ще 

подобрят икономиката на територията на МИГ? 

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 
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Според Вас, кой е най-добрия пазар за продуктите/услугите регистрирани с „местна 

марка“/ бранд?  

 Местен пазар  

 Регионален пазар  

 Национален пазар 

 Европейски пазар    

 Световен пазар 

 

Бихте ли се включили при регистрация на „местна марка“/ бранд?  

 Да   

 Не   

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

 

Моля, ако сте посочили отговор „Да“, опишете произвеждания от Вас 

продукт/услуга 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!  

Ние искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори ще допринесат за 

идентифициране на възможностите за разработване и популяризиране на местен 

бранд или марка! 

 


