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Настоящият анализ е подготвен в изпълнение на договор за услуга със „СИБЕРА 

КОНСЛУТ“ ЕООД с предмет „Проучване и анализ на възможностите за създаване на 

организации на производителите на територията на МИГ-Радомир-Земен: настоящо 

състояние, добри практики от други региони и предложения за създаване на организации на 

производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка. 

ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ/МЕТОДИКА. 

Настоящият доклад и анализ се базира на преглед на наличните ресурси на територията 

на МИГ-Радомир-Земен с оглед в възможностите за създаване на организации на 

производителите на територията. За да се извърши оценката на условията, нуждите и 

потенциите, бяха определени методи на набиране на информация и източници на информация. 

Сред методите на набиране на информация са: 

✓ Кабинетно проучване (на документи, указания, насоки, стратегии за развитие, и др.): 

т.нар. desktop research представлява проучване на всички достъпни и свързани с темата 

на доклада, съществуващи документи, разделени най-общо на: 

- документи на европейско, национално и регионално ниво (становища, статистически 

данни, национални стратегии, регионални планови документи за развитие на горския 

сектор и други);  

- документи на общинско ниво (общински планове за развитие на двете общини за 

периода до 2020 г., доклади за наблюдение и изпълнение на общинските планове за 

развитие, тематични анализи и доклади, стратегия за местно развитие); 

- други документи - статии, научни изследвания, нормативни документи, статистически 

данни, справки и др.; 

✓ Провеждане на анкета сред заинтересованите местни активни граждани и анализ на 

резултатите от нея (анкетата е в приложение); 

След аналитичен преглед на набраната информация бе извършена експертна оценка, 

обобщение и анализ, в заключение бяха дефинирани препоръки с оглед възможностите за 

нейното развитие.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В България, както и в страните с развито пазарно стопанство броя на мъжете предприемачи 

е по-голям от броя на жените предприемачи. Най-активните предприемачи са хората във 

възрастов интервал 36-45 години. Те са високо образовани и имат богат трудов опит преди 

да стартират своя бизнес. 

Голямата част от създаващите свои фирми са лица, които дълго време са се занимавали с 

определен вид дейност. Придобитите знания и умения в резултат стават основа за стартиране 

на собствен бизнес. Те имат значителен професионален опит, създали са мрежи от лични 

познанства и контакти, и считат че могат да реализират себе си по-добре, предприемайки 

някакво собствено начинание. По-голяма част от тях са с техническа специалност. 

Българските предприемачи срещат значителни трудности, както финансови, така и 

технологични, които поставят пред тях различни предизвикателства. Но трудностите, могат 

да се разглеждат двустранно и като обезсърчаващи, и като провокиращи процеса на търсене 

на иновации. 

Справянето с предизвикателствата на сложната бизнес среда, от една страна, и възползването 

от предоставяните възможности предполагат и изискват по-високо ниво на образование, 

съответно компетенции и опит от страна на днешните предприемачи. Българските 

предприемачи реализират висок бизнес ръст, имат активно пазарно поведение, често 

използват високи технологии. Те имат висок принос за икономическото развитие и 

осигуряват нови работни места. Накратко, те се определят като двигатели на икономическия 

растеж в икономиките на страните в преход, включително в България. 

В зависимост от признака на деление се открояват различни видове предприемачество: 
 

-       „социално предприемачество“ - комбиниращо социални и бизнес цели; 

-       „женско предприемачество“ (според признака пол) - насочено най-вече в областта, 

отговаряща на специфичните характеристики на жените предприемачи; 
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-     „младежко предприемачество“ (според признака възраст) – характерно с ентусиазъм 

и липсата на опит; 

-      „трансгранично предприемачество“ (според признака локация);  

-     „глобално предприемачество“ (според признака сфера на действия); 

-   „корпоративно предприемачество“ – характерно за големите предприятия, където 

собствеността е разделена от мениджмънта; 

-     „вътрешно предприемачество“ – предприятията се създават условия за възникване на 

предприемачески идеи и се заделят ресурси за развитието и реализацията им. 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕТО 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
Основната цел е проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на 

производителите на територията на МИГ-Радомир-Земен – преглед на настоящото 

състояние, проучване и обобщаване на добри практики от други региони и формиране на 

предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси 

вериги на доставка. 

Проучването поставя и следните специфични цели: 
 

-    Преглед на наличната информация, нормативната база и текущото състояние на 

създаване и развитие на организации на производителите от сектор селско 

стопанство и преработка на земеделска продукция в България и ЕС; 

-   Проучване и обобщаване на добри практики от други региони от страната и 

чужбина във връзка със сдружаването и /или създаването на групи/ организации 

на производители и преработватели на селскостопанска продукция; 

-   Извършване на проучване на настоящото състояние, както и на готовността, 

мненията и нагласите на земеделските производители на територията на МИГ-

Радомир-Земен относно създаване и развитие на организации на 

производителите от сектор селско стопанство и преработка на земеделска 

продукция на територията на МИГ; 

-    Формулиране на изводи, препоръки и предложения за създаване на организации 

на производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка, както и да дадат 

една ясна картина в кои сектори и под-сектори това сдружаване е възможно и 

ефективно. 

За постигането на тези цели изпълнителят извърши следните задачи: 
 

-     Беше извършен аналитичен преглед на вторична информация – документи и други 

     материали, и обобщаване на наличната информация, нормативната база и 
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текущото състояние на създаване и развитие на организации на производителите 

от сектор селско стопанство и преработка на земеделска продукция в България, 

представени в първата част на настоящия аналитичен доклад. 

-  Беше извършено проучване на вторична информация – от България и от 

чуждестранни източници, бяха изведени и обобщени добри практики от други 

региони от страната и чужбина във връзка със сдружаването и / или създаването 

на групи / организации на производители и преработватели на селскостопанска 

продукция и къси вериги на доставка на храни, които биха могли да се приложат 

на територията на МИГ-Радомир-Земен. Представени са в първата част на 

настоящия аналитичен доклад. 

-  Беше извършено анкетно проучване на настоящото състояние, както и на 

готовността, мненията и нагласите на земеделските производители на територията 

на МИГ-Радомир-Земен относно създаване и развитие на организации на 

производителите от сектор селско стопанство и преработка на земеделска 

продукция на територията на МИГ. Резултатите са представени във втората част 

на настоящия аналитичен доклад. 

-  На базата на горната информация бяха формулирани изводи, препоръки и 

предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг 

и къси вериги на доставка. 

2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА 

ПРОУЧВАНЕТО 

 

Проучването се проведе от екип на АКТАТ, в периода 15.05.2020 – 05.06.2020 г. За 

реализацията на проучването бяха използвани следните инструменти за събиране на мнения: 

- Аналитичен преглед на съществуващи източници на информация (вторични източници). 

За целите на проучването е направен аналитичен преглед на съществуващи вторични 

източници на информация, а именно: 
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   Стратегически и други документи, нормативна база и други материали относно 

създаване и развитие на организации на производителите от сектор селско 

стопанство и преработка на земеделска продукция в България. 

   Информационни материали по темата в България и от чуждестранни източници 

относно добри практики от други региони от страната и чужбина във връзка със 

сдружаването и / или създаването на групи / организации на производители и 

преработватели на селскостопанска продукция. 

 

 

 

- Събиране на мнения чрез анкетно проучване. Беше събрана информация относно 

готовността, мненията и нагласите на земеделските производители на територията на МИГ-

Радомир-Земен за създаване на организации на производители чрез проведено анкетно 

проучване. Анкетната карта се състои от 16 въпроса, както от затворен тип, така и от смесен 

тип – с възможност за даване на свободен отговор. Въпросите, търсещи експертната 

оценка/познания на анкетираните са с един възможен отговор, като формулираната по този 

начин оценка ще бъде по-точна и еднозначна. Въпросите, свързани с търсене на експертното 

мнение и отношение на анкетираните са с възможност за множествен избор на отговори. В 

анкетната карта са предвидени и въпроси, които да позволяват обработката на данните 

според пола, възрастта, територия и сектор. Чрез стандартизираната анкетна карта бяха 

анкетирани 54 души, което гарантира добра представителност на извадката: земеделски 

производители и други фирми от територията на община Радомир и община Земен. 

Анкетирането беше проведено в периода 15.05.2020 – 05.06.2020 г. 
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II. Част първа: Аналитичен  преглед  и обобщаване на наличната 

информация, нормативна база и текущото състояние на създаване и 

развитие на организации на производителите от сектор  селско 

стопанство и преработка на земеделска продукция и късите вериги на 

доставка на храни в България и ЕС 

1. Нормативна рамка 

1.1. Обща информация за нормативната рамка 
Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски 

продукти е едно от основните направления, както на Общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз, така и на политиката на Министерството на земеделието, храните и 

горите. Очаква се земеделските производители да се възползват от икономическите 

предимства, които им дава сдружаването и да повишат своята конкурентоспособност на 

вътрешния и международните пазари. На организациите и групите на производители се 

отрежда съществена роля в процеса на по-добро регулиране на веригата на доставки на 

храни, което да доведе до по-справедливото разпределение на добавената стойност. 

Безспорна е тяхната роля в организацията на земеделските пазари, особено по отношение на 

договорните отношения и концентрацията на доставките. 

Създаването на организации и групи на производители на селскостопански продукти в 

България, както и тяхното признаване от компетентните национални органи е процес, 

започнал след 2001 г. и особено динамичен в периода след 2007 г. след приемането на 

национална нормативна уредба, хармонизирана с европейското законодателство. 

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 са определени общите изисквания за признаване на 

организации на производители във всички сектори на земеделието, на национално ниво 

отразен в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на Европейския съюз. За 

прилагане на този общ режим в България е издадена Наредба № 12 от 2015 г. за условията и 

реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на 
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организации на производители и междубраншови организации, и на групи производители 

(Наредба № 12/2025г.). Наред с това Регламент (ЕС) № 1308/2013г. включва специални 

правила за ОП в два сектора – на плодовете и зеленчуците и на млякото и млечните продукти. 

В сектор плодове и зеленчуци правната регламентация е уредена с Наредба № 11 от 15 май 

2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и 

зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на 

одобрените оперативни програми. Една от посоките на развитие на мерките, включени в 

ОСП, е към подобряване и стабилно функциониране на веригата на доставките на храни, тъй 

като е установено, че в почти всички държави членки съществуват проблеми, свързани с 

цените по веригата на доставки на хранителни продукти. 

От една страна изкупните цени на първичните (земеделските) продукти, които получават 

земеделските производители, са много ниски. От друга страна се констатира, че цените, 

които плащат потребителите на храни са високи. Основната част от добавената стойност по 

веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част 

остава за земеделските производители. Като основна причина за това се сочи 

разпокъсаността на земеделското производство, в резултат на което, в процеса на договаряне 

на изкупните цени, земеделските производители се оказват икономически по-слабата страна, 

която е подложена на натиск от страна на търговците и преработвателите. 

Затова като една от стратегическите цели на реформата на ОСП беше включено по- 

справедливото разпределение на добавената стойност по веригата на доставка на храни. 

Важен механизъм за регулиране на отношенията по веригата на доставки на храни е 

признаването на организации на производители. Предвидена е възможност признатите 

организации на производители и асоциациите на организации на производители да сключват 

договори за съвместна продажба на продуктите, произведени от техните членове. 

Участието на организации на производители, особено когато обединяват голям процент от 

производителите в даден регион, значително ще подобри техните позиции в процеса на 

договаряне на цените. В организациите на производители и групите на производители 

членуват икономически и юридически самостоятелни производители, които автономно
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вземат решения за организиране и осъществяване на своето производство. Те могат да 

предоставят на ОП или ГП цялата или част от произведената продукция, за съвместна 

реализация, по силата на устройствения акт и вътрешните правила на дружеството. 

Членовете на организацията и групата на производители не са нейни работници и по това тя 

се различава от кооперативните структури (ТКЗС), които съществуваха у нас в миналото. 

Организациите и групите на производители може да се създават на маркетингов принцип, 

като основната им роля е да събират продукцията на своите членове и да я реализират на 

пазара. 

В сектора на плодовете и зеленчуците могат да се създават само маркетингови ОП. В 

резултат на реформата на ОСП на производителите се дава възможност да се обединяват в 

организации не само за съвместни продажби, но и за постигане на широк набор от цели – 

оптимизиране на производствените разходи, провеждане на научни изследвания, 

използването на екологосъобразни практики, прилагане на производствени стандарти, 

устойчиво използване на природните ресурси, прилагане на инициативи за популяризиране и 

др. Това позволява ОП и ГП да се превърнат във фактор за подобряване структурата на 

земеделието. ОП в сектора на млякото и млечните продукти също могат да бъдат създавани 

само за постигане на следните маркетингови цели: 

-     осигуряване на планирането и приспособяването на продукцията към търсенето, по-

специално по отношение на качеството и количеството; 

-     концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете 

ѝ; 

-  оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на 

производителите. Характерно за ОП в сектора на млякото и млечните продукти е, че 

правният режим за тяхното признаване е обвързан със системата на задължителни 

писмени договори при реализация на млякото. Поради специалното значение на 

веригата на доставки за този сектор на земеделието, при него признаването на ОП е 

свързано с прилагането на още една мярка за регулиране на тази верига – 

задължителните писмени договори за доставка.
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1.2. Изисквания към ОП и ГП на селскостопанска продукция 
Всички ОП и ГП се създават за постигането на стопански цели и за съвместно извършване на 

стопанска дейност. Стопанските цели и стопанските дейности за тяхното постигане са 

обединени от връзката им с производството на непреработени земеделски продукти и тяхната 

реализация на пазара. По това ОП и ГП се отличават от широко разпространените у нас 

браншови организации, които се създават на синдикален принцип за съвместна защита на 

интересите на техните членове, включително пред държавните органи и са сдружения с 

нестопанска цел. 

Само за ОП на плодове и зеленчуци има забрана да извършват пряка производствена дейност. 

Тези организации обединяват земеделски производители, но самите те не могат да 

осъществяват земеделско производство. Такава забрана няма за ОП в другите сектори на 

земеделието, както и за ГП, които се признават по реда на Наредба № 12. 

 Сектори на селското стопанство, в които могат да бъдат създавани организации и групи 

 на производители: 

Организация на производители може да бъде създадена в един от следните сектори: 
 

   пресни плодове и зеленчуци; 

   плодове и зеленчуци за преработка; 

   мляко и млечни продукти; 

   зърнено-житни и маслодайни; 

   медицински и етерично маслени култури; 

   зърнено бобови култури; 

   технически култури; 

   картофи; 

   месо и вълна; 

   мед и пчелни продукти; 

   винено грозде; 

   яйца;
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   копринени буби; 

   живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и 

декоративна растителност; 

 семена и посадъчен материал. 

Групи на производители се създават за земеделски продукти от един от следните сектори: 
 

   зърнено-житни; 

   медицински и етерично маслени култури; 

   зърнено бобови култури; 

   технически култури, с изключение на тютюн; 

   картофи; 

   мляко; 

   месо, с изключение на риба и аквакултури; 

   мед; 

   винено грозде; 

   яйца; 

   плодове; 

   зеленчуци. 

Организация или група на производители може да бъде създадена и призната в един от 

изброените сектори. Ако нейните членове произвеждат земеделски продукти, които попадат 

в повече от един от посочените сектори на земеделието и желаят да се обединят, трябва да 

създадат отделна ОП или ГП за продуктите от всеки един сектор. Организации и групи на 

производители се създават само за секторите на първичното земеделско производство, за 

производство на непреработени земеделски продукти. Техните членове трябва да са 

земеделски производители, не се признават организации и групи на преработватели на 

земеделски продукти. 

Преработката на произведените продукти може да бъде допълнителна дейност на 

сдружението или на неговите членове. Макар в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в Наредба № 

1 да е посочено, че се признават ОП на мляко и млечни продукти, изискванията на наредбата 
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позволяват признаването на организации на производители само на сурово мляко. Признават 

се ОП на плодове и зеленчуци, които са предназначени за преработка, но не и организации 

на преработватели. 

Организация или група на производители може да бъде призната за производството на един, 

на няколко или на всички продукти от съответния сектор. В последният случай няма 

задължение нейните членове да произвеждат всички продукти от съответния сектор, те имат 

възможност да произвеждат продуктите, попадащи в него. Организациите на производители 

от сектора на плодовете и зеленчуците могат да бъдат признати както за производство само 

на плодове или само на зеленчуци, така и на един или повече видове плодове и/или 

зеленчуци. 

Гъбите са част от сектора на зеленчуците. Различията в обхвата на секторите за ОП и за ГП 

произтичат от различният подход, приложен в регламентите на ЕС. Забраната за създаване 

на ГП на тютюн произтича от забраната за пряко подпомагане на този сектор със средства от 

земеделските фондове на ЕС. 

 Юридическа форма за създаване на организация / група на производители: 
 

Наредба № 12/2015г. и Наредба № 11/2007г. дават възможност да бъдат създавани в една от 

следните правно – организационни форми: 

-           Кооперация; 

-           Събирателно дружество; 

-           Дружество с ограничена отговорност. 

 

Организациите и групите на производители винаги са юридически лица, те са самостоятелни 

правни субекти, различни от физическите и юридическите лица, които членуват в тях. Както 

беше разгледано по-горе, ОП и ГП са стопански организации, те се създават за съвместно 

извършване на икономически дейности. Затова ОП и ГП, в съответствие с изискванията на 

Търговския закон, винаги имат качеството „търговец“ по смисъла на този закон. Това 

изключва възможността ОП или ГП да бъде създадена като сдружение с нестопанска цел. 
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Както правото на ЕС, така и националното законодателство, изискват определени качества, 

които членовете на ОП и ГП трябва да притежават и уреждат редица персонални задължения, 

които членовете на ОП и ГП трябва лично да изпълняват. 

Членовете на ОП и ГП трябва да са регистрирани земеделски производители, те участват във 

вземането на решения и контролират по демократичен начин своята организация, не могат да 

я напуснат преди изтичането на една година и това става с шестмесечно предизвестие, за 

конкретните земеделски продукти могат да членуват само в тази ОП или ГП. Тези изисквания 

изключват възможността ОП и ГП да се създават като капиталови търговски дружества – 

акционерно дружество и командитно дружества. 

В Наредба № 1/2015 г. е предвидено, че ОП на мляко и млечни продукти може да бъде „всяко 

юридическо лице или ясно обособена част от него“. Тази формулировка възпроизвежда 

буквално текста на Регламент (ЕС) № 1308/2013, който използва тази широка редакция за да 

създаде възможност за нейното прилагане във всяка от твърде различните правни системи на 

28-те държави членки на ЕС. Българското право не признава правосубектност на част от 

юридическо лице, дори когато е „ясно обособена“. Наредба № 1/2015 г. също урежда строго 

персонални изисквания и задължения на членовете на ОП – в нея членуват само физически и 

юридически лица, които са производители на мляко, те участват в нейното управление и по 

принцип могат да участват само в една ОП за мляко. Затова и ОП на мляко на практика 

могат да бъдат създадени само в една от трите посочени правно-организационни форми – 

кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност. 

 Членове на ОП и ГП 
 

Членове на ОП и ГП са физически или юридически лица, които се занимават с производство 

на непреработени земеделски продукти. И трите наредби, които уреждат признаване на ОП и 

ГП, дават възможност в тях да членуват земеделски стопани, които са регистрирани по чл. 7 

от Закона за подпомагане на земеделските производители - по реда на Наредба № 3 от 1999 

г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, 
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като производители на такива земеделски продукти, за които ОП или ГП кандидатства за 

признаване. Важно е от регистрацията да личи, че лицето е производител и на тези 

земеделски продукти, за които ОП или ГП иска признаване, като няма пречка то да е 

производител и на други земеделски продукти. Затова Наредба № 12 изисква към 

документите за признаване да бъдат приложени и анкетните формуляри по Наредба № 3 от 

1999 г., в които са подробно описани произвежданите от земеделския стопанин продукти. За 

производителите на мляко Наредба № 1/2015 г. изисква актуални справки за наличния брой 

животни по видове и категории и удостоверения за средна млечна продуктивност на стадата 

за последната приключила монтировъчна година, когато са членове на развъдни 

организации. 

В Наредба 12/2015 г. и Наредба 11/2007 г. е предвидена още една възможност членът на ОП 

или ГП да докаже, че е земеделски производител – когато е регистриран по чл. 31 от Закона 

за подпомагане на земеделските производители, а това е регистрацията в Интегрираната 

система за администриране и контрол (ИСАК), водена от Държавен фонд „Земеделие“. В 

Наредба 12/2015 г. и Наредба 11/2007 г. е уредена и възможността в ОП да членуват и 

физически и юридически лица, които не са производители на земеделски продукти, но 

тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Такава 

възможност не съществува за ГП и за ОП в сектора на млякото, което произтича от различия 

в законодателството на ЕС. Дейността на тези лица трябва да е свързана с дейността на ОП, 

като под някаква форма допринасят за постигане на целите, за които е създадена съответната 

ОП. 

Тези лица най-често са преработватели или търговци на земеделските продукти, за които ОП 

е призната и подпомагат реализацията на тези продукти. Ако обаче ОП е създадена с цел 

подобряване на качеството на продуктите, неин член може да бъде лаборатория, а когато 

целта е научни изследвания и иновации, в нея може да членува научна или изследователска 

организация. Напълно възможно е, след създаване на ОП, нейните членове да обособят 

определени дейности по първичната преработка или маркетинга на произвежданите 

продукти в отделно юридическо лице, което да стане член на тази ОП. 
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Членовете на ОП, които не са производители на земеделски продукти, не могат да се ползват 

пряко от мерките, финансирани от ЕС и нямат право на глас при вземане на решения, 

свързани с такива мерки. Членуването в ОП и ГП е доброволно, това е принцип 

последователно проведен в европейското и национално законодателство. 

Земеделските производители участват в такива ОП и ГП, които отговарят на техните 

интереси и потребности. От този принцип обаче, има известни отклонения, които са свързани 

с нуждата ОП и ГП ефективно да реализират целите, за които са създадени. За да стане това 

е нужно да се осигури някаква степен на стабилност на членството в ОП и ГП. В тази връзка 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 въвежда изискването за минимален срок на членство, който не 

може да бъде по- кратък от една година. Това изискване не се отнася до ОП на мляко. За 

сектора на плодовете и зеленчуците Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията 

изисква държавите членки да определят сроковете за изпращане на предизвестие, които не 

превишават шест месеца. 

За прилагане на тези изисквания Наредба № 12/2015 г. и Наредба № 11/2007 г. изискват ОП 

и ГП да включат в устройствените си актове задължение за минимален срок за членуване не 

по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок 

не по-кратък от шест месеца. Тези минимални срокове са въведени в интерес на сдружението 

и на останалите му членове, които ще се лишат от сътрудничеството на напускащия 

съдружник и трябва да разполагат с време, за да адаптират организацията и дейността си. 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 изисква устройствените актове на ОП да включват правила, 

които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин 

своята организация и нейните решения. В Мярка 9 от ПРСР тези правила са конкретизирани, 

като е предвидено, при вземане на решения в ОП и ГП, регистрирани по Търговския закон, 

всеки член да притежава не повече от 40 % от правото на глас. Затова Наредба 12/2015 г. и 

Наредба 11/2007 г. въвеждат изискването при вземане на решения в дружеството всеки член 

да притежава не повече от 40 % от правата на глас.
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Такова ограничение не е въведено по отношение на ОП за мляко, то не се прилага и при 

кооперациите, където принципът е, че един член има един глас. От цитираното ограничение 

следва, че при взимане на решения, гласовете на членовете, които имат дялове в дружеството 

над 40 %, са ограничени до 40 %, независимо от размера на техния дял. В Наредба 12/2015 г. 

и Наредба 11/2007 г. е предвидено, че по Наредба 12/2015 г. и Наредба 11/2007 г. при 

определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани 

предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и средни 

предприятия. В ОП или ГП могат да членуват свързани предприятия и предприятия 

партньори, стига общия брой на техните гласове да не надвишава 40 %. Законодателството 

не забранява и членството на роднини и съпрузи в една ОП или ГП. 

 Критерии за признаване на ОП и ГП 
 

Признаването на ОП и ГП се базира на две категории изисквания – изисквания към самата 

ОП или ГП и изисквания към нейният учредителен акт. 

-    Критерии за признаване, свързани с изисквания към ОП или ГП 

   Първият критерий за признаване на всички ОП и ГП е да са създадени по 

инициатива на техните членове за постигане на една или повече цели. 

Допустимите цели са различни за различните ОП и съответно за ГП и се записват 

в техния учредителен акт, като трябва да са обвързани с предмета на дейност на 

дружеството или кооперацията. Целите на ОП или ГП определят нейния предмет 

на дейност и произтичат от интересите и потребностите на членовете, за които е 

създадена. Всички ОП и ГП подлежат на контрол за спазване на критериите за 

признаване, който включва и контрола за постигане на заложените цели. 

   Вторият, много важен критерий, е минималният брой на членовете на ОП и 

ГП. За ОП, включително на плодове и зеленчуци минималният брой членове е 6, 

само за ОП на мляко е 5 члена. Минималният брой членове на ГП е 4. За 

получаване на подпомагане по Мярка 9 от ПРСР минималният брой членове е 6 

за ОП и 4 за ГП. При ОП на плодове и зеленчуци е на лице важна особеност, при 

определяне на броя на членовете се отчитат и членовете на дружество, което 
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членува в ОП. Така ОП на плодове и зеленчуци може да бъде създадено от 

дружество с 5 члена и от още един съдружник извън него. В тези случаи 

членовете на дружеството, което участва в ОП, трябва да отговарят на всички 

критерии, които се отнасят да членовете на самата ОП, като например да са 

регистрирани като земеделски производители и да не участват в друга ОП за 

продуктите, за които се иска признаване. Няма максимум на земеделските 

производители, които членуват в ОП или ГП. 

 Следващо изискване за признаване на ОП и ГП е да водят счетоводство за 

дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството, което е 

отделно от счетоводствата, които водят нейните членове. 

   Важно изискване за признаване, формулирано в Наредба № 12/2015 г. и Наредба 

№ 11/2007 г., е ОП и ГП да разполагат или да подготвят персонал, инфраструктура 

и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и 

техническа подкрепа за своите членове. То е свързано с целите, за които се 

създават ОП и ГП - оказването на определен вид подкрепа, обслужването на 

интереси и задоволяването на потребности на техните членове. Подкрепата може 

да бъде професионална, под формата на съвместни производствени практики, 

съвети, консултации, обучение, системи за управление на качеството, научно и 

информационно обслужване и др. Тя може да е материална, чрез снабдяване с 

нужните материални ресурси (семена, торове, продукти за РЗ, фуражи, амбалаж и 

опаковки, вода за напояване и др.) или с необходимите за производството 

финансови ресурси. Подкрепата може да бъде и техническа, чрез предоставяне на 

членовете на технически средства, притежавани от ОП или ГП – земеделска 

техника, складове, транспортни средства, машини за опаковане и етикетиране, 

средства за комуникация и др. Членовете на всяка ОП или ГП решават от каква 

подкрепа се нуждаят и това определя целите и предмета на дейност на тяхната ОП 

или ГП. В Наредба № 1/2015 г. това изискване е формулирано като условие ОП на 

мляко да осъществява ефективно своята дейност по отношение на сроковете, 

обема и концентрацията на доставките. 
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   Изискване за признаване на ГП, съгласно Наредба № 12/2015 г., е да предлагат на 

пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв. Изискване за минимална 

стойност на предлаганата на пазара продукция въвежда и Наредба № 11/2007 г. за 

ОП на плодове и зеленчуци, но за тях минимумът е 50 000 лева годишно. По 

отношение на ОП в останалите сектори на земеделието, съгласно Наредба № 

12/2015 г., изискване всяка година да предлагат на пазара продукция на стойност 

не по-малко от 50 000 лв. има само за тези от тях, които заявят намерение да 

кандидатстват за подпомагане по Мярка 9 от ПРСР. Това обстоятелство се вписва 

в удостоверението, което се издава на признатата ОП. Когато обаче ОП в другите 

сектори на земеделието, при нейното признаване, не изрази намерение да 

кандидатства по Мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г., за нея не се прилага изискване за 

минимална стойност на предлаганата на пазара продукция. Предлаганата на пазара 

продукция включва само тези продукти, за които съответната ОП или ГП е 

поискала признаване. По принцип в предлаганата на пазара продукция се включат 

само стойността на предлаганите на пазара непреработени земеделски продукти. 

На практика това е годишният оборот на ОП или ГП или на техните членове. 

   За да бъдат признати по реда на Наредба № 12/2015 г. ГП, както и ОП, които 

заявяват намерение да кандидатстват за подпомагане по Мярка 9 от ПРСР 2014- 

2020г., трябва да имат вътрешни правила. Наредба № 11/2007 г. изисква ОП на 

плодове и зеленчуци да имат вътрешен правилник за дейността на организацията. 

Наредба № 1/2015 г. не предвижда наличието на вътрешни правила като условие 

за признаване, но изисква към заявлението за признаване да бъде приложен и 

вътрешен правилник. Така и трите наредби изискват ОП или ГП да имат вътрешен 

акт, който да урежда съвместната дейност и задълженията на членовете при 

нейното извършване. За ОП в другите сектори на земеделието, които не са изявили 

намерение да кандидатства по Мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г., Наредба № 12/2015 

г. не изисква да представят такъв вътрешен акт за да бъдат признати. В техните 

устройствени актове обаче, трябва да са уредени задължения на членовете да 

прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с  
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производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването 

на околната среда. На практика това означава, че и тези ОП, макар да не са длъжни 

да представят вътрешни правилници пред органа по признаването, трябва под 

някаква форма също да имат правила за тяхната съвместна дейност. 

Съдържанието на вътрешния правилник или вътрешните правила зависи главно от целите на 

сдружението и дейностите за тяхното постигане. Те са съобразени и със спецификата на 

произвежданата от членовете продукция. Те обикновено включват правила свързани с 

производството – планиране на обема и асортимента, отглеждане на сортове и породи, 

осигуряване и контрол на качеството, производствени методи и практики (включително 

производство на биологични или защитени продукти), спазване на стандарти, въвеждане на 

иновации и др. Понякога са урежда изготвянето на годишна маркетингова програма в 

зависимост от търсените количества, видове и сортове продукти с необходимите качествени 

показатели. Важно значение имат правилата за предлагане на продуктите на пазара – за 

предоставяне на информация за търсенето на пазара, за събирането, съхранението, 

транспортирането, опаковането и етикетирането на продуктите, за съвместните продажби и 

определянето на цените, за рекламата и промотирането на продуктите. Добре е вътрешните 

правила да регламентират и финансовите отношения между членовете и дружеството при 

разпределение на приходите от продажби, както и начините за осчетоводяване. Вътрешните 

правила на ОП и ГП осигуряват взаимодействието и сътрудничеството на членовете, те ги 

превръщат в единен стопански субект. От съдържанието и спазването на вътрешните правила 

на ОП и ГП зависи до голяма степен реализирането на икономическите и пазарните 

предимства, които могат да предоставят на членовете си. 

-    Критерии за признаване, свързани с устройствения акт ОП или  ГП.   Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013г. въвежда редица изисквания към устройствения акт на ОП, като критерии за 

тяхното признаване. Това всъщност са изисквания членовете на ОП да поемат определени 

задължения, необходими за нормалното функциониране на организацията, които да бъдат 

включени в нейния устройствен акт. Видът на устройствения акт на ОП или ГП зависи от 

нейната правна форма – в дружеството с ограничена отговорност е дружествен договор, в 

събирателното дружество е учредителен договор, а в кооперацията – устав. 

   Първото изискване към устройствения акт на ОП е в него да бъдат уредени минимален 
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срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с 

писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от 

датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството. То не се отнася за 

ГП и за ОП в сектора на млякото. 

   Съгласно Наредба № 12/2015 г. и Наредба № 11/2007 г. в учредителните актове на 

ОП и ГП трябва да бъде включено задължение на членовете да членуват за 

земеделските продукти, за които се иска признаване, само в тази организация или 

група на производители. Наредба № 1/2015 г. също предвижда такова задължение за 

членовете на ОП на мляко, макар да не изисква то да бъде уредено в устройствения 

акт на организацията. Освен това при ОП на мляко съществува възможността 

производителят да участва в повече от една организация, когато има две или повече 

ферми за добив на мляко в различни административни области. Когато ОП или ГП се 

създава за конкретни земеделски продукти, задължението на членовете да участват 

само в една ОП или ГП се отнася само за тези продукти. Ако обаче ОП или ГП 

обхваща цял сектор на земеделието, задължението се прилага за всички продукти, 

които попадат в него. 

   Учредителните актове на ОП и ГП трябва да включват и задължение на членовете да 

прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с 

производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на 

околната среда, и процедури за тяхното изменение. 

   Само по отношение на ОП, с изключение на ОП на мляко, Наредба № 12/2015 г. и 

Наредба № 11/2007 г. изискват в техните устройствени актове да има задължение на 

членовете да внасят финансови вноски, необходими за финансиране на организацията 

на производители. На практика се използват различни форми за финансиране на 

дейността на ОП – например, част от цената на продуктите, които тя продава, да 

остава в ОП. Други форми на финансиране на ОП са различни вноски на членовете - 

встъпителни, периодични (включително членски внос), допълнителни. Възможно е 

вноските да бъдат и под формата на заплащане на услуги, които членовете получават 

от ОП. 
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В устройствения акт може да бъде уредено и финансирането на участието на ОП в мерки по 

ПРСР 2014-2020г., оперативни и други програми. По отношение на ГП и ОП на мляко не е 

разписано изискване да включат в устройствените си актове задължение на членовете да 

внасят финансови вноски. За да извършват дейността, за която са създадени, и тези 

обединения на производители трябва да бъдат финансирани и част от необходимите средства 

ще бъдат осигурени от вноски на членовете. Техните членове са свободни да решат по какъв 

начин ще регламентират внасянето на финансови вноски. 

   В устройствените актове на ОП, с изключение на ОП на мляко, трябва да бъдат 

разписани правила, които позволяват на членуващите производители да контролират 

по демократичен начин своята организация и нейните решения. Всеки член трябва да 

притежава не повече от 40 % от правата на глас, което до голяма степен осигурява 

демократичното вземане на решения и гарантира, че никой от членовете няма да 

управлява еднолично организацията. 

   Последното изискване към устройствените актове на ОП и ГП, уредено в Наредба № 

12/2015 г. и Наредба № 11/2007 г. е да са предвидени санкции за нарушаване на 

задълженията. И това изискване към учредителните актове не се отнася за ОП на мляко. 

Изискването да са предвидени санкции за нарушаване на задълженията е свързано с 

предходните задължения на членовете на ОП и ГП и е насочено към гарантиране на тяхното 

изпълнение. В учредителните актове на ОП и ГП трябва да бъдат предвидени подходящи 

неблагоприятни последици за тези членове, които не изпълняват своите задължения към 

сдружението и към останалите членове. Те могат да бъдат дисциплинарни или имуществени 

санкции за определени нарушения. Законодателството оставя на членовете на ОП или ГП да 

преценят, за кои нарушения на задължения предвидени в устройствения акт, какви по вид и 

размер да бъдат санкциите. 

Основните изводи по отношение на потребностите и възможностите, свързани със земеделското 

производство и сдружаването на земеделските производители, са: 

   Негативни тенденции по отношение на площите, добивите и реализацията особено 

силно изразени при производството на зеленчуци; 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

25  

  Трайна тенденция на намаляване на цените на плодовете и зеленчуците, въпреки 

нарастването на цените на основни видове стоки необходими за произвеждане на 

продукцията; 

  Неблагоприятна структура на земеделските стопанства – малки по площ и по обем 

производство, съответно производство на разнородна по вид и качество продукция; 

Ограничен достъп до пазара поради невъзможност за посрещане изискванията за 

качество на клиентите; 

 Остаряло оборудване и ниска степен на механизация на производството и 

предварителната обработка на продукцията; 

  Липса на оборудване за първоначално съхранение на събраната продукция и на 

инвестиции в хидромелиоративната структура и поливните технологии; 

   Липса на познания и ограничено прилагане на маркетингови стратегии за реализация 

на продукцията, вкл. брандиране и търговски марки; 

  Затруднен достъп до финансов ресурс за инвестиции поради висок дял на „сиво“ 

производство и ограничена кредитоспособност; 

   Ниско ниво на организиране на производителите; 

  Неефективно производство, което е следствие на нарушената връзка между наука, 

производство и пазар. Възможностите за подкрепа на сектора, съответно на 

организациите на производителите са свързани с: 

 Тенденциите за нарастване търсенето на земеделски продукти директно от 

производители и/или органично произведени и/или произведени на местно ниво; 

  Прилагане на маркетингови похвати за определяне и разработване на специфични 

пазарни ниши; 

 Прилагане на съвременни методи за растителна защита и подхранване на 

насажденията; - Прилагане на съвременни методи и техники за оранжерийно 

производство; 

  Наличие на финансова подкрепа за създаване на организации на производители и 

техни асоциации; 

   Наличие на подкрепа за въвеждане на иновации в производството и предварителната 
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обработка, в маркетинга и пазарната реализация на продукцията. 

2. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 в подкрепа 

на ОП и ГП 
 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 има ключова роля за насърчаване на 

процеса на сдружаване, като предвижда достъп до финансиране за организации на 

производители и техни асоциации по две линии: 

-    Пряко финансиране за ОП/АОП по мярка 9 „Създаване на групи и организации на 

производителите“, като допустимите за финансиране дейности са: 

   Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете 

на такива групи или организации; 

 Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, 

централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро; 

 Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за 

прибиране на реколтата и наличностите; 

 Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на 

производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и 

организацията и улесняването на иновационните процеси. Финансовата помощ е под 

формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от пет 

последователни години от датата, на която групата или организацията на 

производителите е призната. Размерът на помощта за всяка група или организация на 

производителите е не повече от 100 000 евро за всяка една година. Подпомагането 

трябва да бъде намаляващо. 

-    Предоставяне на приоритетна подкрепа на ОП/АОП при кандидатстване по други мерки 

от ПРСР, насочени към инвестиции в производството, в преработката и маркетинга на 

продуктите, подкрепа за хоризонталното и вертикалното сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки. 
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Участие на ОП/АОП е предвидено в Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“, Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално 

и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. 

-    Предоставяне на приоритетна подкрепа на ОП и ГП е предвидено и в Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на Местна инициативна група Радомир - Земен: 

-    Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства: Финансовата помощ е в размер 

до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

3. Ситуация и развитие на организациите на производители 

 
Създаването на организации на производители на плодове и зеленчуци в България, както и 

тяхното признаване от компетентните национални органи е динамичен процес, започнал след 

2001 г. и особено динамичен в периода след 2007 г. и приемането на национална нормативна 

уредба, хармонизирана с европейското законодателство. 

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на учредяване на 

организации на производители и на трупи производители, като това обхваща както сектора 

на плодове и зеленчуци, така и секторите зърнено-житни култури, винено грозде, 

медицински и етеричномаслени култури и семена и посадъчен материал. 

По последна информация от МЗХ към декември 2017 г. признатите организации и групи на 

производители са около 80, най-много са от сектор „плодове и зеленчуци“ (37), следвани от 

сектор „Мляко“ – 29, и по няколко в сектор „Зърнено-житни/бобови култури“, 

„Етеричномаслени култури“ и „Мед и пчелни продукти“. 

 
Териториалното разпределение на признатите организации и групи на производители не е 

равномерно на територията на страната – преобладават тези в южна България – над 55, и 

около 24 в северна. На територията на действие на МИГ-Радомир-Земен, няма признати 

организации на производители.
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Направеният преглед на ситуацията със създаване и развитие на организациите и групите на 

производители в страната води до следните основни изводи по отношение на потребностите 

и възможностите на земеделските производители: 

-    Негативни тенденции по отношение на площите, добивите и реализацията особено силно 

изразени при производството на зеленчуци; 

-  Трайна тенденция на намаляване на цените на плодовете и зеленчуците, въпреки 

нарастването на цените на основни видове стоки необходими за произвеждане на 

продукцията; 

-  Неблагоприятна структура на земеделските стопанства – малки по площ и по обем 

производство, съответно производство на разнородна по вид и качество продукция; 

-    Ограничен достъп до пазара поради невъзможност за посрещане изискванията за 

качество на клиентите; 

-    Остаряло оборудване и ниска степен на механизация на производството и предварителната 

обработка на продукцията; 

-    Липса на оборудване за първоначално съхранение на събраната продукция и на инвестиции 

в хидромелиоративната структура и поливните технологии; 

-    Липса на познания и ограничено прилагане на маркетингови стратегии за реализация на 

продукцията, вкл. брандиране и търговски марки; 

-  Затруднен достъп до финансов ресурс за инвестиции поради висок дял на „сиво“ 

производство и ограничена кредитоспособност; 

-    Ниско ниво на организиране на производителите; 

-  Неефективно производство, което е следствие на нарушената връзка между наука, 

производство и пазар; 

-    Тенденциите за нарастване търсенето на плодове и зеленчуци, произведени на местно ниво; 

-    Прилагане на маркетингови похвати за определяне и разработване на специфични пазарни 

ниши;
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-       Прилагане на съвременни методи за растителна защита и подхранване на насажденията; 

-      Прилагане на съвременни методи и техники за оранжерийно производство; 

-   Наличие на финансова подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци и за 

създаване на организации на производители и техни асоциации; 

-    Наличие на подкрепа за въвеждане на иновации в производството и предварителната 

обработка, в маркетинга и пазарната реализация на продукцията. 

4. Къси вериги за доставка на храни 

4.1. Обща информация 
През последните години в България все по-разпространено става предлагането на 

хранителни продукти посредством начини, наподобяващи къси вериги на доставка на храни. 

Кооперативните пазари, там, където все още ги има и където преди се продаваха продукти 

местно производство, понастоящем предлагат основно продукти, закупени от стоковите 

борси, като остава неясен произходът им и точните характеристики на качеството им. 

Все по-често се разпространява информация за производители на висококачествени 

биохрани или такива, отглеждани в специфични условия в местни стопанства. Все по-често 

се срещат щандове или обособени места на пазари, където се предлагат продукти от 

определена местност или район, придружени с подробна информация за стопанството, 

начина на отглеждане, както и резултатите от проведени тестове за качество на продуктите. 

Къси вериги на доставка на храни е термин, който описва многообразието от традиционни 

и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на 

хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители, 

продажба от самото стопанство, интернет поръчки, потребителски кооперативи, схеми за 

доставка „зеленчуци в кутия” и др. 

По-общо казано, една верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, 

когато се характеризира с кратко разстояние или намален брой посредници между 

производителите и потребителите. КВДХ се считат за най-подходящите канали за органични 

и местни специфични продукти на дребни и средни земеделски производители, които имат 

ограничени възможности за участие в конвенционалните търговски вериги, но могат да бъдат 
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много ефективни при директните продажби. 

При наличието на пряк контакт с потребителите и повишаването на социалните контакти, се 

придават допълнителни характеристики към автентичността на продукта, стопанството, в 

което са произведени и прилежащата му територия. 

Късите вериги на доставка на храни съществуват като пазарен механизъм навсякъде по света 

в най-различни форми, както с цел генериране на печалба, така и с чисто идеална цел. Те са 

обект на интерес най-вече за малките стопанства и семейните ферми, заинтересованите 

потребители, местни общности и организации на гражданското общество. Механизмът във 

функционално отношение обхваща съвместни усилия на обикновени организации на 

производители и потребители и усилия от страна на правителствата на съответните държави. 

Характерно за късите вериги на доставка на храни, видно и от самото наименование, 

предполага възможността производителите и потребителите да представят и споделят 

продукти или информация относно продуктите директно. Целта е броя на посредниците да е 

сведен до минимум или в най-добрия случай до нула. Обмена на информация включва 

детайли относно вида на продуктите, методите и технологиите на отглеждането и 

опаковането им и не на последно място идентичността и етичните ценности както на 

производителите, така и на потребителите. Също така, този тип доставки на храни следва да 

бъдат анализирани от гледна точка на разстоянието, което даден продукт изминава, за да 

достигне до потребителя. 

Вариантите за реализация на последното са многобройни и зависят както от политиката на 

конкретния регион, така и от очакванията на купувачите и от наложените местни традиции и 

навици (организирани пазари на производители, кооперативи на потребители, директни 

продажби във фермите, директни продажби по интернет). 

Късите вериги на доставка на храни са сигурен двигател за промяна на предлагането на 

продукти от малките стопанства и метод за повишаване на устойчивостта, доверието и 

развитието на производителите в светлината на политиката за развитие на селските райони. 

Практиката в различните държави показва, че вариантите за осъществяване на къси вериги 

на доставка варират значително, в зависимост от практиката и навиците на населението в 
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даден регион или от различни фактори, които оказват влияние върху подхода за предлагане 

на продукти. 

В официален доклад на Европейската комисия относно късите вериги на доставка е 

отбелязано, че статистически са регистрирани 84 вида къси вериги, които могат да бъдат 

обобщени по следния начин: 

   Създаване на дълготрайно партньорство между определен брой производители и 

конкретни потребители, които от своя страна биха могли да бъдат обединени/ 

сдружени или не, но за всички потребители целта е да консумират точно определен 

продукти, поради начина и местоположението на тяхното отглеждане, конкретните 

качества и характеристики; 

   Създаване на традиции и навици за пряко достигане до фермата, от където купувачите 

директно избират продукцията. Тук е включен и случаят, при който производителят 

използва магазин, щанд или друго място във фермата, където изнася за продан 

продукцията си. Обикновено всеки производител или сдружение на производителите 

от дадено населено място изработва свое лого или отличителен знак за продуктите си 

(въвеждане на задължително етикиране на продуктите); 

   Организиране на пазари/базари, стационарни локални магазини, традиционни 

фестивали на местната продукция; 

   Директна продажба на потребители, чрез предоставяне на продукцията на местни 

училища, административни центрове болници и други по-големи административни 

центрове. 

Според резултатите от проведено проучване на Европейската комисия в седем държави 

(Холандия, Ирландия, Германия, Англия, Испания, Италия и Франция) се формира извода, 

че фермерите, които предлагат продукти посредством къси вериги на доставка (включително 

директни доставки), наброяват около 1,4 милиона. Най-добре развит е механизмът на 

късите вериги в средиземноморските държави-членки. Проучването показва, че Германия, 

Италия и Франция, за периода 2005 г. – 2010 г. са достигнали най-високо ниво на 

увеличение на добавената стойност на продуктите, предлагани посредством къси вериги за 
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доставка на храни, а именно от 7% до 10% от общата добавена стойност на продуктите, 

реализирани в земеделието. 

В условията на членство в ЕС, за периода 2014-2020 г. се откриват възможности за развитие 

на нов подход за България на предлагане на собствена продукция от земеделските 

производители, като по този начин се създава един нов стопански механизъм, който е добре 

познат на повечето от държавите-членки на ЕС. Този нов подход на практика функционира 

в икономическия оборот посредством така наречените „къси вериги на доставка на храни“. 

 

4.2. Въздействие и ползи от късите вериги на доставка на храни 
Създаването на възможност за реализиране на къси вериги на доставка на храни, както и 

внедряването им в житейския оборот, неизменно влекат след себе си трайни въздействия в 

социален аспект. На общоевропейско ниво констатациите на Комисията бележат наличие на 

взаимовръзка между късите вериги на доставка и селския туризъм. Също така сериозно 

намаляват разходите на производителите за транспорт и съхранение на произведената 

продукция, поради наличие на бърз, лесен и ефективен пазар на местно ниво. 

Забелязват се комбинации от къси и дълги вериги на доставка, за да бъде елиминиран риска 

от фалит на производителите. Не на последно място в доклада на ЕК се обръща внимание на 

факта, че директното предлагане на храни от производителя увеличава доверието на 

купувача, както и готовността му за заплати с до 20% по-висока цена за съответния продукт. 

Ползи от късите вериги на доставка 

 

Късите вериги на доставка имат и могат да имат изключително важна роля за локалните 

икономики. Чрез тях в местната общност се задържат финансови средства, които иначе биха 

били изнесени, ако хората купуват храна, произведена и търгувана от компании, които не 

работят в местната икономика. Повишават се доходите на земеделските производители, тъй 

като при скъсяването на веригата по-голяма част от крайната цена, ако не и цялата цена, влиза 

при фермера. Това подобрява неговото икономическо състояние и му позволява да изхарчи 

повече пари в местната икономика. 
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Някои фермери се ориентират само към тази ниша, други диверсифицират доходите си, като 

работят и в стандартните хранители вериги, но използват и тези възможности. Освен това 

местното производство на храна и късите вериги на доставки изключително добре се 

комбинират с развитието на местния туризъм. 

Плюсовете по отношение на социалните ефекти са, че се ограничава изселването от селата. 

Освен това възможността да се прави бизнес в тази ниша връща много хора от градовете към 

селата. На фермерските пазари се формира и среда, която води до по-добра информираност и 

на потребителите за тяхната храна, и на производителите - за нуждите и изискванията на 

самите потребители, така че фермерите могат да адаптират производството си към тях. В 

повечето от съществуващите системи за къси вериги на доставки на храни уважението и 

доверието излизат на преден план. Освен това достъпът до чисти и пресни плодове и 

зеленчуци подобрява здравето на хората. Когато отглежда продукция за прясна консумация 

и директна продажба, производителят по-малко мисли за дълго съхраняване, за замразяване 

и пр. Той избира сортове, които са по-богати на хранителни вещества, и това води до повече 

витамини в диетата на потребителите.  

Фермерите често нямат висока степен на бизнес умения, а, работейки в къси вериги на 

доставка, получават познания и развиват тези умения. Повишава се културата на хранене на 

обществото, развиват се и кулинарните традиции. Положителни са и ефектите за околната 

среда - намаляват въглеродните емисии, защото храната не пътува с хиляди километри, преди 

да стигне до потребителите. 

Фермерите получават възможност да прилагат по-устойчиви методи на земеделие. Моделът 

на отглеждане на храна се променя. Освен това се запазва разнообразието от земеделски 

култури, докато при по-дългите вериги на доставки производството обикновено се стеснява 

до най-търсения продукт и така бавно и постепенно се ограничават сортовете и видовете за 

консумация. В тези системи се използват по-малко опаковки, което води до намаляване на 

количеството отпадъци. 
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5. Добри практики за организации на производители и къси хранителни 

вериги от други региони и държави 

 

5.1. Добри практики на организации / групи на производители 
Италия 

 

IMES-SEMI - Добавяне на стойност към производството на масло от семена чрез въвеждане 

на иновативни решения Няколко фермери, обработващи земя, формират консорциум, за да 

проучат възможността за отглеждане на маслодайни култури и добавяне на стойност към 

местното производство. Девет фермери, обработващи земя в провинция Пиза в Тоскана се 

обединяват в консорциум през 2010 г., а две години по-късно представят проект за проучване 

на възможността за отглеждане на маслодайни култури и добавяне на стойност към местното 

производство. 

Дейностите по проекта включват опити за отглеждане и селекция на маслодайни култури, 

разработване и тестване на нови продукти и процеси и анализ на пазара. Фермите партньори 

по проекта осъществяват тези дейности със съдействието на консорциума и на Университета 

в Пиза. 

Резултати: 
 

-    Бяха създадени два иновационни продукта: 

   висококачествено ленено и шафраново масло за човешка консумация; и 

    кейкове с лен и шафран. 

-    Беше разработена специална опаковка за по-добро запазване на органолептичните 

качества на лененото масло. 

-    Разработени са протоколи за извършване на култивиране, които позволяват да се 

подобри сеитбообращението и да се увеличи плодородието на почвата благодарение на 

въвеждането на пионерни култури. 
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-    Всички участващи стопанства имат положителни икономически ефекти, поради 

диверсификацията на културите и възможността за преработка и продажба на 

висококачествени продукти на пазара. 

-    Консорциумът Strizzaisemi днес се обработваа повече от 300 хектара, засети с 

маслодайни култури. Водещ партньор: Lead Partner: Consortium Strizzaisemi 

Amministrazione.strizzaisemi@gmail.com 

 
Словения 

 

Ritoznojčan – повторно въвеждане на пазара на качествено вино от миналото 

 

Проектът отразява нуждите на местните лозари и винопроизводители в община Словенска 

Бистрица, за да добави стойност към тяхната работа и да подобри пазарните си позиции. 

Производителите на винено грозде и винопроизводителите в Словенска Бистрица години 

наред работят самостоятелно. Качеството на виното им не е стандартизирано и всеки от тях 

е твърде малък, за да постигне някакъв значителен напредък в бизнеса. Те решават да 

обединят усилията си и да проучат потенциала за съживяване на 200годишната традиция на 

виното "Ritoznojčan" / Ритознойчан. 12 производителите на винено грозде и 

винопроизводители се организират в консорциум, споделят практики и се учиха от примери 

от други винопроизводителни райони. Разработват документация и са подават заявление за 

регистрация на признато традиционно наименование (ПТП) за виното "Ritoznojčan" / 

Ритознойчан, като определят производствените спецификации и разработват промоционални 

инструменти. Резултати: Беше създадено сътрудничество между 13 местни лозари и 

винопроизводители. 

-    Виното "Ritoznojčan" / Ритознойчан получи статут на правна закрила на признато 

традиционно наименование. 

-    Ежегодно се произвеждат около 10 000 до 15 000 литра вино "Ritoznojčan" / Ритознойчан . 

 

Website: http://vino-ritoznojcan.si 

mailto:Amministrazione.strizzaisemi@gmail.com
http://vino-ritoznojcan.si/
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Словения 

 
Устойчива местна храна 2013 г./ Sustainable local food 2013 

 

Кооперацията "Добрина" използва подкрепата на ЛИДЕР за дейности за повишаване на 

осведомеността и за изграждане на капацитет с цел популяризиране на висококачествена 

прясна храна в държавните училища и привличане на повече производители. 

Кооперацията "Добрина" е създадена през 2011 г. Тя насърчава справедливата търговия на 

местните производители и обединява малките традиционни фермери, които произвеждат 

органични пресни плодове, зеленчуци и традиционна местна храна. Кооперацията реализира 

този проект с цел да увеличи мрежата си от производители и да получи достъп до нови 

клиенти, включително държавни училища. Кооперацията също инвестира в повишаване на 

осведомеността на потребителите относно местно произведената качествена храна. 

Проектът осигури на членовете си обучение по технологични и производствени аспекти на 

биологичното земеделие. Като част от дейностите по изграждане на капацитет бяха 

организирани редовни срещи за обмен. Персоналът на проекта посети училищата в по- 

широкия район, като проучи възможността за включване на местно произведена храна в 

училищните ястия. 

За да стимулира интереса към устойчива местна храна, проектът организира лекции за 

ученици и възрастни. Освен това бяха разработени и разпространени промоционални 

брошури на фермерите, училищата и други заинтересовани аудитории. 

Резултати: 
 

-    Кооперацията увеличава членовете на своята мрежа от 16 на 26 производители. 

-    Местната храна от биологични и интегрирани ферми сега се предоставя на 30 училища вместо 

на 18 в началото на проекта.
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-    Независимо от факта, че продадените количества са все още сравнително малки, проектът 

помогна за укрепването на кооперацията и постигането на стабилен растеж. 

-    Проектът създаде една работна позиция на пълен работен ден. 

Website: http://www.zadruga-dobrina.si 

Франция 

 
USAGES – базата от знания на селяните 

 
Малка група млади фермери започнаха инициатива за събиране и споделяне на 

нискотехнологични решения в земеделските стопанства, които след това се превърнаха в 

отворена платформа за разпространение на иновации. 

Проектите "Направи си сам" - използването на адаптирани работни инструменти и 

получаването на помощ, са както технически, така и икономически подходи, които рядко се 

прилагат в традиционното развитие на селското стопанство. Тези подходи обаче могат да 

имат решаващо въздействие при създаването на земеделски производител, превръщането на 

съществуващата селскостопанска практика в биологично земеделие или производството на 

агрономически иновации в областта на агроекологията. 

Подкрепата от ЕЗФРСР допринесе за реализирането на базата от знания на селяните, която е 

свързана със съвместните изследвания и развитието. Базата от знания е отворена и достъпна 

онлайн, под формата на подробни статии и технически наръчници, събиращи над 250 

страници и над 50 плана за нискотехнологична агроекологична земеделска практика. Идеята 

е, че познанията на селяните са "общо благо" и трябва да се разпространяват и променят 

свободно. 

Резултати: 
 

-    Проект USAGES помогна за реализирането на безплатна и открита енциклопедия на 

отворени нискотехнологични решения за селското стопанство. 

http://www.zadruga-dobrina.si/
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-    До 2017 г. 17 технически плана и уроци бяха тествани и одобрени колективно, а 23 

технически плана бяха на стадий прототипи. 

-    Бе разработен раздел за правилата и нормативните актове, свързани със сградите и 

машините на земеделското стопанство, който предоставя цялата административна и 

техническа информация за рисковете, сигурността, сертификацията и т.н. 

Website: http://www.latelierpaysan.org/Le-projet-USAGESS-2133 

 

 
 

Испания 

 

Поставете Арагон на масата си / Put Aragon on Your Table 

 

Производителите и доставчиците на храни в испанския регион Арагон използваха средства 

от ПРСР за насърчаване на местната храна чрез къси вериги на доставки чрез координирана 

система от местни и онлайн обекти в район, по-голям от площта на Холандия. 

20 МИГ от 20 различни територии в испанския регион Арагон искаха да се възползват от 

предимствата за развитие на селските райони от късите вериги за доставка по отношение на 

местната храна. Целите на сътрудничеството между МИГ включват подобряване на връзките 

между потребителите на храни, производителите на храни и преработвателите на храни. 

Подходът на Арагон еволюира с течение на времето, за да обхване интегрирано и 

систематично обединяване на действия за насърчаване на местната храна, които са 

координирани в рамките на маркетингова инициатива, наречена "Сложете Арагон на масата 

си". Стотици земеделски производители, производители на храни, ресторанти, магазини, 

местни асоциации (включително 20-те МИГ), публичните органи и доставчиците на 

технически услуги са участвали в проекта. Заедно предлагат огромна гама пресни плодове, 

зеленчуци, меса, млечни продукти, масла, подправки, зърнени храни, сладкарски изделия, 

вина и други напитки, както и преработени и консервирани храни в район, по-голям от 

Холандия. 

http://www.latelierpaysan.org/Le-projet-USAGESS-2133
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Резултати: 
 

-  Ключовите резултати се отнасят до успехите на проекта за повишаване на 

осведомеността относно наличието, качеството и разнообразието на местната храна на 

Арагон. Това насърчава потребителите и доставчиците на храни от Арагон да увеличат 

интереса си към закупуване или продажба на местни продукти. 

-    Обучителни схеми и курсове за готварство също са финансирани за насърчаване на 

търсенето на местна храна от училищата, търговските заведения за хранене и 

домакинствата. Разработена е мрежа от добре използвани арагонски "хранителни 

маршрути" за жителите и посетителите. Те се допълват от запас от други 

гастрономически продукти и редовни събития, организирани от стратегията за 

управление на клиента, ориентирана към клиента. 

Website: http://www.ponaragonentumesa.com 

 
 

Латвия 

 

Създаване на мобилна кланица за общо ползване в Латвия 

 
Една група земеделски стопани в Латвия използва подкрепа от ЕЗФРСР за създаване на 

мобилна кланица за общо ползване. Инвестицията позволи на фермерите да отговорят на 

нарастващото търсене на сертифицирани услуги за кланици на конкурентна цена. 

Група от животновъди в Латвия се изправяха пред повишена конкуренция и в същото време 

нямаха лесен достъп до съоръженията за клане на животни. Тези услуги биха им позволили 

да разнообразят продуктите си и да увеличат пазарния потенциал. 

Подкрепата на ЕЗФРСР чрез LEADER им позволява да закупят мобилна кланица и 

необходимото оборудване. Те създават асоциация с нестопанска цел за управление на 

услугата и сега фермерите могат да избират дали да продават месо на търговци на дребно и 

кланици или месни продукти директно на местните пазари. Новата услуга се предоставя 

безплатно на членовете на сдружението. Резултати: Насърчаване на сътрудничеството 

http://www.ponaragonentumesa.com/
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между фермерите. Членовете на сдружението се включиха активно в управлението на 

услугата. Обучението и редовните срещи, проведени от асоциацията, увеличиха духа на 

сътрудничество сред фермерите. Местните жители сега могат да консумират местно 

произведени месни продукти на конкурентна цена. Услугите за местен кетъринг също 

предлагат местно произведено месо - напр. в училищата и детските градини. Групата 

придоби ценен опит и познания за спазването на законите и подзаконовите нормативни 

актове, както и други правни аспекти, свързани с преработката и продажбата на 

селскостопански продукти на пазара. Организация: Association "Union of Madona Meat 

Producers“ Contact Person: Artūrs Čačka arca99@inbox.lv 

 

5.2. Добри практики на къси вериги на доставка на храни 
Организация на късите хранителни вериги в Италия: 

 

Една от членките на ЕС, в която механизма на къси вериги на доставки на храни е развит на 

най-високо ниво. Целта, която е поставена при внедряването на късите хранителни вериги, е 

да бъде увеличена доставката на свежи, висококачествени и непреработени хранителни 

продукти на местно ниво, както и популяризиране на здравословния начин на хранене, без 

последното да влияе на бюджета на потребителите. 

Видове директно предлагане и дистрибуторски вериги в Италия. 
 

-    Директни продажби – най-опростената форма за SFSCs. Продуктите биват директно 

продавани от производителя на купувачите във фермата. По този начин те сами се 

запознават с начина на произвеждането им и с условията във фермата. В голяма част от 

случаите обаче, достигането директно до фермата е трудно, което налага практиката 

производителите да изнасят продукцията си на пазари с населени места в близост, като 

обикновено тези пазари се локализират в близост до големи хранителни вериги със стоки 

от конвенционални производители. Обикновено всички продукти се предлагат от един 

продавач на ротационен принцип и такива пазари се организират ежеседмично или 

ежемесечно.

mailto:arca99@inbox.lv
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Този тип доставка наподобява кооперативните пазари в България, които понастоящем са 

почти изчезнали в големите градове на страната ни. 

-    Групи на потребители: групи от потребители, които биха могли да са се обединили 

неформално или под определена за целта си правна форма, чиито предмет на дейност е 

снабдяване с екологично чисти продукти директно от производителя или от група 

производители, които от своя страна са се организирали в малки обединения на 

производители. Групите на потребители не генерират печалба от дейността си, не им се 

налагат данъци, доколкото разбира се дейността им се простира единствено до 

снабдяване на членовете на групата с екологично чисти продукти с техни средства. На 

практика, самите членове на групата избират определен производител, осъществяват 

контакт с него и договарят условията на доставка, а именно дали представител на групата 

на потребителите ще транспортира продуктите или производителя ще снабдява 

представител на групата, който от своя страна ще снабдява всяко домакинство - член. 

-   Групи на доставчици: представляват малки кооперативи или дружества. Обединението 

им цели продажби на по-големи количества продукти – собствено производство с 

колкото е възможно по-малко посредници по пътя до купувача. Различни са 

традиционните начини за това директни продажби от фермите, кооперативни пазари, 

местни фестивали, базари и т.н. 

-    Къси доставки на органични продукти: широко разпространен метод в последно време е 

интернет продажбата на органични храни, като задължителен елемент е да бъде 

представена подробна информация относно начина на производство на храните, 

технологията на отглеждане и т.н. 

Също така, в Италия популяризирането на късите вериги е достигнало на ниво национална 

политика, като се говори за „политика на професионално управление на къси вериги за 

доставка“. Също така, Министерство на земеделието, храните и горите периодични изготвя 

официални анализи за икономическия стабилитет на локалните магазинчета и други малки 

търговски обекти, в които се предлагат продукти посредством един или няколко вида къси 

вериги за доставка, изготвя се анализ на предлагането както в количествено отношение, така 

и качествено, анализ на цените и т.н. 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

42 

Прави впечатление, че категорично резултатите показват предпочитанието на директни 

продажби от производителя, без наличие на посредници. Политиката на професионално 

управление на късите доставки включва повишаване на компетентността на 

производителите, изработка на рекламни материали за местните хранителни стоки с 

информация относно стандартите, на които отговарят продуктите, увеличаване на контрола 

над SFSCs, създаване на устойчива комуникация с производители и потребители и 

изследване на мнения и опит с тази сфера, създаване на логистична система в услуга на 

производителите и крайните потребители. 

 

„Oregional” – Холандия 

 
„Oregional” е сдружение от 22 производители, чиито ферми са локализирани на разстояние 

от 50 км. от град Неймеген. Сдружението предлага продукция, произведена от своите 

членове, директно на ресторанти, лечебни заведения, институции в региона. През 2012г. 

създават електронен магазин за продажба на плодове и натурални сокове и различни местни 

продукти, като доставката до крайния клиент се осъществява в рамките на деня, в който 

продукта е предоставен от производителя, с цел запазване свежестта на храните (мото: „От 

фермата до чинията за по-малко от 24 часа“). 

 
Директна продажба на месо в Алава, Испания 

 
Животновъдите в региона на Алава извършват директна продажба на месо в охладени 

вакуумирани пакети. Обикновено фермерите сами се свързват с клиентите, за да обявят 

следващата дата за клане на животни, респ. дата за доставка. Животните се транспортират до 

кланица, където месото се опакова с специални пакети и се връща обратно на фермерите в 

хладилни камери. Поради естеството на продукта и факта, че последното се доставя 

охладено, доставките се извършват на разстояние не по-голямо от 80-100км. Също така, в 

различни сайтове се оповестява график на дати и часове, в които потребители само могат да 

вземат пакетите, включително и директно от фермите, като е позволено семействата да 
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правят обиколка на фермата и да се забавляват с животните, което е особено атрактивно 

особено за семейства с деца. 

 
Пазар на селски стоки, Страупе, Латвия 

 

Открит пазар се организира два пъти в месеца от местни производители в село Страупе, 

населено с 1500 жители. Пазарът е иницииран от местни производители и потребители, с цел 

да изкупуват произведените стоки и храни директно един от друг, с цел да се преустанови 

пътуване до пазара на близкия град на всеки един от тях. Пазарът е разположен в близост до 

главният път, което го прави достъпен дори за случайно преминаващи пътници. 

Понастоящем пазарът е добре известен, като по-голямата част от производители 

произвеждат продукцията си в радиус от 30 км от пазара, но има и такива от по-отдалечени 

места. Предлагат се около 70 вида хранителни и нехранителни продукти. 

 

III. Част втора: Резултати от проведено анкетно проучване и преглед на 

настоящото състояние на създаване и развитие на организации на 

производителите от сектор селско стопанство и преработка  на 

земеделска продукция и на готовността,  мненията  и нагласите  на 

земеделските производители на територията на МИГ-Радомир-Земен 

 
В третата част на настоящото проучване са представени резултатите от анкетно проучване 

сред земеделски производители и други представители на бизнеса от територията на 

действие на Местна инициативна група Радомир - Земен. Бяха подготвени 60 анкетни карти 

и анкетирани 54 представители на агробизнеса, търговията и преработката. Анализът на 

получената информация е представен по-долу. 
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1. Информираност относно възможностите за създаване на 

организации / групи на производителите в селското стопанство 
Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски 

продукти е едно от основните направления за развитие на селските райони, заложено като 

част на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. В тази връзка беше 

потърсена информация доколко фермерите и другите участници в агропроизводството от 

територията са запознати с възможностите за създаване на организации / групи на 

производители. 

 
Резултатите от анкетирането са представени в графика 1 по-долу. 

 
Въпрос 1. Запознати ли сте с възможностите за създаване на организации / групи на 

производителите в селското стопанство? 

 

 

Запознати ли сте с възможностите з създаване на 

организации/ групи на производителите в селското 

стопанство? 

Да, запознат/а съм 

напълно 

17.22% 

Да, имам някаква 

представа 

50.35% 

Не, не съм запознат/а 27.03% 

Не мога да отговоря 5.41% 
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Както е илюстрирано и на графика 1, повечето анкетирани са запознати – напълно (17 %) или 

донякъде (50 %) с възможностите за създаване на организации / групи на производителите в 

селското стопанство. В същото време, повече от ¼ - общо 32%, не са запознати или не могат 

да отговорят на въпроса. 

 
Извод: 

 

-    Тези резултати показват добро ниво на информираност на местните агропроизводители с 

възможностите за създаване на организации на производителите. 

-    Въпреки това, са необходими допълнителни усилия за разпространение на информация 

сред местните земеделски производители за възможностите, които обединяването им 

дава. 

 

 

2. Полезност на организация / група на производителите за развитието 

на селското стопанство и производството на храни 
 

Беше потърсено мнението на анкетираните дали създаването на организация на 

производителите е полезно за развитието на селското стопанство като цяло. Резултатите са 

графично илюстрирани на графика 2. 
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Считате ли, че организация/ група на производителите ще 

е полезна за развитието на селското стопанство и 

производството на храни? 

Да, ще са от голяма полза 30.71% 

Може би ще са от полза 53.03% 

Не 5.41% 

Не мога да отговоря 10.81% 

 

Анализът на резултатите показва лека колебливост, и все пак – положително мнение: 
 

-           53 % считат, че „може би ще са от полза“ 

-          30 % са категорични относно полезността на обединяването на земеделските 

производители. 

-           Около 16% от анкетираните нямат мнение или не могат да отговорят. 

Извод: 
 

-    Местните агропроизводители считат, че обединяването на земеделците в организации 

ще е от полза за развитието на селското стопанство. 

- Преобладаващите колебливи отговори сочат, че са необходими усилия за 

допълнителна информация за ползите от създаването на организации на 
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Считате ли, че създаване на организация на производителите с Ваше 
участие, ще е полезна за развитието на Вашия бизнес? 

Да, ще е от голяма полза 19.95% 

Може би ще е от полза 48.65% 

Не 5.41% 

Не мога да отговоря 26.01% 

производителите. 

3.Полза за развитието на бизнеса от създаване на организация / група 

на производителите 
Беше потърсено мнението на местния земеделски бизнес дали включването им в 

организация на производителите ще е от полза за развитието на техния бизнес. Резултатите 

са представени графично – на графика 3. 

 

 

Резултатите показват, че: 

-    49 % от анкетираните предполагат, че участието им в организация може би ще е от полза 

за бизнеса. 

-    Категорично положителните мнения – че ще е от голяма полза, са 20 %, и са по-малко от 

тези, които изразяват негативно отношение или нямат мнение – общо 32 % от 

анкетираните. 
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Извод: 

 
Местните представители на земеделския бизнес не са много убедени в ползата от 

обединяване с други колеги за техния бизнес. Необходими са допълнителни усилия за 

разпространение на информация, съвместни събития и обучения за представяне на 

информация. 

 

4.Предимства на създаването на организация / група на 

производителите според анкетираните 
 

 

Беше потърсено мнението на местните земеделски производители кои са най-важните 

предимства от обединяването в организации / групи на производители. Резултатите са 

представени на графика 4 по-долу. 
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Кои от следните предимства на създаването на организация/ група 
на производителите са важни според Вас? 

 

По-добро планиране на производството 
   

12.87% 
 

По-добра реализация на продукцията    17.82% 

По-силни позиции на пазара    19.80% 

По-ниски производствени разходи  9.90%   

Концентрация на продуктите 0.99%    

По-голямо количество на продукцията 2.97%    

Задоволяване на пазара с по-богат асортимент  8.91%   

Изключват се прекупвачите   13.86%  

По-голяма част от реализираната цена остава за…   12.87%  

 

 

 

Анализът на резултатите показва следното: 

 
- Най-важното предимство, което дават организациите на производителите, е по-добрата 

реализация на продукцията – така считат 18% от анкетираните; 

- Друго важно предимство е отново свързано с реализацията – по-силни позиции на пазара – 

19 % от анкетираните; 

- По-малко значение се отдава на въздействието върху производство – по-добро планиране – 

13 %, по-ниски производствени разходи и изключване на прекупвачите – 14%. 

 
Изводи: 

 
Изводи: Основните предимства, които земеделските производители от територията на 

МИГ-Радомир-Земен считат за важни, са свързани с маркетинга и пазарната реализация на 
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Какви недостатъци и проблеми виждате във включването в 

организация на произвоидтелите? 
Загуба на самостоятелност на моето 
стопанство 

Някой друг да взема решения за моята 
работа 

7.58% 

16.67% 

40.91% 

 

 

продукцията им. Това е и основния проблем, с който се сблъскват по малките земеделски 

стопанства – по-ниска конкурентоспособност на пазара заради по-малките количества. 

 

5.Недостатъци и проблеми на създаването на организация / група 

на производителите според анкетираните 
Предвид информацията че на територията на МИГ-Радомир-Земен няма организация на 

земеделски производители, потърсихме мнението на анкетираните относно причините – 

недостатъците и проблемите на включването в обединения от типа „организация“ или 

„група“ на производители. Резултатите са представени в графика 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Риск от повишаване на разходите  16.67% 

Много формалности, изисквания и 
документи 

  

Съвместна работа с конкурентите ми 3.03%  

Риск от „кражба“ на бизнес идеите ми 
 15.15% 

Друго 0.00%  

 

Основните опасения и притеснения на анкетираните са свързани с: 

 
- Много формалности, изисквания и документи по създаване и управление на една 

организация / група на производители, както и за финансиране на дейността й – според 41 % 

от анкетираните. 
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- Страховете, свързани с управлението и психологическите аспекти, са на второ и трето място 

– както и риска от кражба 

 

 
 

Изводи: 

 

На първо място това е липсата на доверие между производителите. Признатите организации 

на производители трябва да полагат допълнителни усилия за спазване на условията за 

признаване. Независимо от позитивните нагласи по отношение на обединяването на 

земеделските производители, декларирани в отговорите на предходните въпроси, очакваните 

проблеми и недостатъци не са малко. В същото време, анализът на водещите отговори 

показва, че тези недостатъци и проблеми биха могли да бъдат преодолени с целенасочени 

усилия: за изясняване на правната рамка и изискванията, за изграждане на доверие и 

убеждаване за предимствата. 

 

 

6. Готовност за включване в организация  на производителите  на 

анкетираните 
  За да се анализира доколко земеделските производители от региона Радомир-Земен имат 

готовност за обединяване в организации, потърсихме мнението на анкетираните дали биха 

инициирали или се включили в подобно начинание. 

  Резултатите са показани графично представени на графика 6 по-долу. 
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Анализът на резултатите показва: 

 
- Общо 35 % отговарят положително – категорично да –10 % и на по-късен етап – 16 % , общо 

35 % не биха са включили или не могат да отговорят ; 

 

 
С оглед извеждане на секторите, в които има потенциал и готовност за обединяване, беше 

извършен на анализ според сектора, в който работи анкетирания, и резултатите са 

представени графично на графика 6а. 

Бихте ли се включили и/или инициирали организация на 

производителите в сектора, в който работите? 

Да, решил/а съм 10.81% 

Да, мислил/а съм, но не съм взел/а 

решение 

35.14% 

Да, но на по-късен етап 16.22% 

Не 13.51% 

Не мога да отговоря 24.32% 
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Анализът на резултатите показва: 
 

-    Водещите идеи за съвместна работа са пазарно ориентирани - свързани основно с 

реализация на по-добри цени ( 47%)и по-добри позиции на пазара (31%); 

-    Следвани са от желанията за осъществяване на съвместни инвестиции за съхранение, 

преработка и пакетиране на произведената продукция – 8 %. 

 

 
Изводи: 

 

Общият анализ показва, че над 1/3 от анкетираните биха предприели мерки по обединяване 

в организации/групи на производителите, като за целта могат да се предприемат 

допълнителни информационни кампании. Местните институции и МИГ-Радомир-Земен 

биха могли да подпомогнат този процес. 

Анкетираните представители на агробизнеса от територията на МИГ-Радомир-Земен 

отчитат като предимство възможността за продажба на по-големи количества продукция, 

като по този начин отговарят на търсенето на пазара и използват възможностите за 

Какви идеи имате за съвместни дейности за организация 

на произвоидтелите? 

Съвместна реализация на произведеното на 

по-добри цени 

57.69% 

Съвместно излизане на пазара за по-силни 

позиции 

30.77% 

Съвместни инвестиции за съхранение, 

преработка, пакетиране 

7.69% 

Съвместен маркетинг 3.85% 

Друго 0.00% 
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Причини за липсата на желание за включване 

Липса на доверие 18.75% 

Няма готовност за съвместна работа 25.00% 

Притеснение от загуба на самостоятелност 18.75% 

Не виждам смисъл от обединяване 0.00% 

Твърде сложно и скъпо за реализация 37.50% 

предлагане на продукцията си и на по високи цени. При осигуряване на по-големи количества 

продукция е обосновано да се разглеждат възможностите за изграждане на преработвателни 

предприятия, чрез което да затворят цикъла на производството и да предложат продукцията 

на крайния клиент. 

 

 
6.2. Причини за отказ от включване в организация на производителите 

 
С оглед отчитане на факторите, оказващи влияние върху слабата организираност на 

производителите на селскостопански продукти на територията на МИГ-Радомир-Земен, 

потърсихме мнението на анкетираните какви са причините за нежелание или отказ от 

включване в организация. Резултатите са показани в графично представени на Графика 6.2 

по-долу. 

 

 

  Резултатите от проучването показват: 

 
- за 37 % от анкетирането процеса на сдружаването е твърде сложно и скъпо за реализация, 

25% нямат готовност за съвместна работа , а 19% имат липса на доверие. 
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- Изводи: 

 

Липсата на готовност за работа и ниските нива на доверие между производителите 

продължават да бъдат едни от важните фактори и пречки пред сдружаването в организации 

на производители. Съществено отрицателно влияние върху процеса на сдружаване оказват 

историческите предубеждения, останали от прилаганото в миналото принудително 

коопериране на земеделските производители. В същото време, тези негативни нагласи биха 

могли да се преодолеят поне донякъде с подходящи мерки и информиране. 
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7. Информираност за възможностите за финансиране по мярка 9 

“Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 

2014 – 2020 г. 
 

Предвид необходимостта от финансиране на дейността на организации на производителите 

и в същото време – възможностите, които Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. предоставя, потърсихме информация доколко земеделските производители са 

запознати с тези възможности. Резултатите от проучването са представени графично – 

графика 7. 

 

 

 

Запознати ли сте с възможностите за финансиране 

по Мярка 9 “Учредяване на групи и организации на 

производители” от ПРСР 2014 – 2020? 

Да 16.22% 

По-скоро да 21.62% 

По-скоро не 27.03% 

Не 35.14% 
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Анализът на резултатите показва, че: 

 
За съжаление, преобладават негативните отговори – „по-скоро не“ 27% и „не“ – 35 %. - Около 

(21%) от анкетираните считат, че имат някаква информация. Едва 16 % са наясно с 

възможностите за финансиране. 

Изводи: 

 

Необходими са действия и мерки от страна на институции и организации, включително 

МИГ-Радомир-Земен, за разпространяване на информация за тези възможности, както и за 

преференциите, които организациите на производителите могат да ползват при 

кандидатстване с проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. Още повече, че възможността за 

получаване на финансиране за работата на призната организация на производителите би 

могла да повлияе положително върху земеделските производители, които се колебаят и/или 

не са взели още решение за сдружаване. 
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Според Вас, от каква информация във връзка с организациите 
на производителите има нужда ? 

За предимствата на организациите на  
производителите 

За добри примери и практики на организации от 
други страни / региони и/или сектори 

17.33% 

21.33% 

За изискванията към организациите на 
производителите. 

За възможностите за финансиране от ПРСР 2014 – 
2020 г. 

10.67% 

20.00% 

За финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 13.33% 

За възможностите за внедряване на иновации 10.67% 

За осъществяване на партньорства с други 

организации 

6.67% 

Друго 0.00% 

 

8. Потребност от информация във връзка с организациите на 

производителите 
Предвид важната роля, които организациите на производителите могат да играят за 

развитието на агробизнеса и на селския район, потърсихме мнението на представителите на 

селскостопанския сектор от територията от каква информация относно организациите на 

производителите имат нужда. Резултатите са представени в графика 8. 

 

Анализът на резултатите показва, че е необходима информация най-вече в следните 

направления: 

-    За добри примери и практики на организации от други региони – 21 % от анкетираните; 

-    За предимствата на организациите на производителите - според 17% от анкетираните;  

-   За изискванията към организациите на производителите - 11%. 

-    За възможностите за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. – 20 %. 
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Изводи: 

 
Трябва да се отбележи, че въпреки че няколко отговора се открояват, информация е 

необходима за всички аспекти на организациите на производители. За да се улесни и ускори 

процеса на обединяване на земеделските производители е необходимо да се осигури 

информация в различните направления – правни, за изисквания, за примери за успешни 

подобни инициативи, и други подобни, за което и МИГ-Радомир-Земен може да изиграе 

съществена роля. 

 

 

9. Възможна подкрепа  от МИГ-Радомир-Земен  по отношение 

организациите на производителите. 
 

  Предвид ролята на Местна инициативна група Радомир-Земен и нейните цели – а именно 

да насърчава и подпомага местните инициативи и местното развитие, потърсихме мнението 

на представителите на агробизнеса от територията от каква информация относно 

организациите на производителите имат нужда. Резултатите от проучването са показани 

графично представени на графика 9 по-долу. 
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17.39% 

9.78% 

 

 

 

По какъв начин МИГ-Радомир-Земен  би могло 

да Ви окаже помощ по отношение организации 

на производителите? 

 
 

Информация за изискванията към организациите на 
производителите 

 

Информация за възможностите за финансиране 

 
Информация за добри примери и практики на организации от 

други страни / региони и/или сектори 

27.17% 

 
Консултиране и подпомагане   23.91% 

 

Обучения 
  

17.39% 

 

Организиране на обучителни посещения в други региони/страни 
 

4.35% 
 

 

Друго 0.00% 
  

 
 
 
 

 

Анализът на резултатите показва, че анкетираните представители на агробизнеса имат нужда 
 

-  Информация: за възможностите за финансиране (27%), за изискванията към 

организациите на производителите (17%) и за добри примери и практики на организации 

от други страни / региони и/или сектори (10%); 

-    Организиране на обучения (17%) и на обучителни посещения в други региони/страни 

(5%); 

-     Консултиране и подпомагане – 24%. 
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Изводи: 

 

МИГ-Радомир-Земен, като местно публично-частно партньорство, работещо за развитието 

на региона, може да подпомогне обединяването на местните земеделски производители чрез: 

   Подготовка и разпространение на информация; 

   Организиране на обучения и обучителни посещения; 

   Консултиране и подпомагане. 
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10. ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 
Анкетирани по пол В извадката за анкетиране, при спазване на предварително зададените 

ограничения, са попаднали 67 % жени и 33 % мъже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мъж 

Жена 

 
 
 
 
 
 
 

 

Образователна структура на анкетираните 

 
Образователната структура на анкетираните показва добро ниво на образование. Над 43% от 

анкетираните са със средно образование, над 51% – с висше. Това показва много добро ниво 

на образованост и подготовка на местния бизнес. 

32.43% 

67.57% 
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Възрастова структура на анкетираните Имайки предвид характера на анкетираните – хора в 

активна трудова възраст, предприемачи и представители на стопанския сектор, възрастовата 

структура логично е разпределена по следния начин: най-много – 32% - са анкетираните на 

възраст 50 –65 дини, следвани от възрастовата група на 40-49 години (27 %). Тревожно нисък 

е делът на младите хора – само 16 %, от възрастовата група на 20-29 години което обаче 

отразява възрастовата структура на населението на територията. 

0.00% 0.00% 

 

5.41% 

51.35% 43.24% 

Без образование Основно Средно Висше Друго 
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Постоянен адрес 

48.65% 

51.35% 

Територията на 
Община Радомир 

Територията на 
Община Земен 

 

 

 
 

 

 

Постоянен адрес / седалище на анкетираните 

 
Предвид факта, че територията на действие на МИГ-Радомир-Земен обхваща две общини 

– Радомир и Земен, анкетираните са 51 % от община Радомир и 49% от община Земен. 
 

 

 
 

5% 
0% 

16% 

32% 

19% 

27% 

до 20 години 21 – 29 години вкл. 30 – 39 години вкл. 

40 – 49 години вкл. 50 – 65 години вкл. Над 65 години 
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Основен предмет на представлявания от Вас бизнес 

Земеделски производител – растениевъдство: производство на 

плодове и зеленчуци 

17.50% 

Земеделски производител – растениевъдство: зърнени култури 10.00% 

Земеделски производител – растениевъдство: етерично-маслени 

култури 

5.00% 

 

 

Принадлежност към икономически сектор на анкетираните 

 
В извадката на проучването са включени само представители на стопанския сектор от 

територията на МИГ-Радомир-Земен, основно – земеделски производители. В извадката са 

включени 10 % земеделски производители на зърнени култури, производителите на плодове 

и зеленчуци 17%, от работещите в търговията и транспорта (20%), животновъдите – за месо 

10 %. Това са и най-разпространените сектори на местната икономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Земеделски производители – животновъдство – за месо   10.00%  

 

Земеделски производители – животновъдство – за мляко 0.00%   

 

Земеделски производители – пчелари 
  10.00% 

 

Преработка на селскостопанска продукция 0.00%   

 

Търговия, Транспорт 
   20.00% 

 

Производство 
 7.50%   

 

Друго 
   20.00% 
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IV. Изводи, препоръки и предложения за създаване на организации на 

производителите за общ маркетинг  и къси вериги на доставка на 

територията на МИГ-Радомир-Земен 

 
В резултат на проведеното проучване са формулирани следните изводи, препоръки и 

предложения: 

 

 
I. Аналитичен преглед и обобщаване на наличната информация за създаване на 

организации на производителите за общ маркетинг и къси вериги на доставка 

1. Нормативна рамка 
 

-       Регламент (ЕС) № 1308/2013 

-   Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на 

производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и 

междубраншови организации, и на групи производители 

-    В сектор плодове и зеленчуци правната регламентация е уредена с Наредба № 11 от 15 

май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на 

плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и 

изменение на одобрените оперативни програми. 

-    Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и 

условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и 

междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти 

2. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 в подкрепа на ОП и ГП 
 

-    Пряко финансиране за ОП/АОП по мярка 9 „Създаване на групи и организации на 

производителите“. 

-    Предоставяне на приоритетна подкрепа на ОП/АОП при кандидатстване по други мерки 
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от ПРСР, насочени към инвестиции в производството, в преработката и маркетинга на 

продуктите, подкрепа за хоризонталното и вертикалното сътрудничество между участниците 

във веригата на доставки. 

-    Предоставяне на приоритетна подкрепа на ОП и ГП е предвидено и в Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на Местна инициативна група Радомир - Земен. 

 
3. Ситуация и развитие на организациите на производители 

 
През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на учредяване на 

организации на производители и на трупи производители, като това обхваща както сектора 

на плодове и зеленчуци, така и секторите зърнено-житни култури, винено грозде, 

медицински и етеричномаслени култури и семена и посадъчен материал. 

По последна информация от МЗХ към декември 2017 г. признатите организации и групи на 

производители са около 80, най-много са от сектор „плодове и зеленчуци“ (37), следвани от 

сектор „Мляко“ – 29, и по няколко в сектор „Зърнено-житни/бобови култури“, „Етерично- 

маслени култури“ и „Мед и пчелни продукти“. 

На територията на МИГ-Радомир-Земен няма признати групи на производители. 

 
4. Къси вериги за доставка на храни 

 
Къси вериги на доставка на храни е термин, който описва многообразието от традиционни 

и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на 

хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители, 

продажба от самото стопанство, интернет поръчки, потребителски кооперативи, схеми за 

доставка „зеленчуци в кутия” и др. 

Вариантите за реализация на късите вериги на доставка на храни са многобройни и зависят 

както от политиката на конкретния регион, така и от очакванията на купувачите и от 

наложените местни традиции и навици (организирани пазари на производители, кооперативи 

на потребители, директни продажби във фермите, директни продажби по интернет). Късите 

вериги на доставка на храни са сигурен двигател за промяна на предлагането на продукти от 



 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
„Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48 / 03.05.2018 г. 

68 
 

малките стопанства и метод за повишаване на устойчивостта, доверието и развитието на 

производителите в светлината на политиката за развитие на селските райони. 

4.1 Добри практики за организации на производители и къси хранителни вериги от други 

региони и държави Добри практики на организации / групи на производители 

-     Италия IMES-SEMI - Добавяне на стойност към производството на масло от семена чрез 

въвеждане на иновативни решения 

-    Словения Ritoznojčan – повторно въвеждане на пазара на качествено вино от миналото 

Устойчива местна храна 2013 г./ Sustainable local food 2013 

-    Франция USAGES – базата от знания на селяните 

-    Испания Поставете Арагон на масата си / Put Aragon on Your Table  

-   Латвия Създаване на мобилна кланица за общо ползване в Латвия 

 

 
4.2 Добри практики на къси вериги на доставка на храни 

 

-    Организация на късите хранителни вериги в Италия 

 -   Oregional” – Холандия 

-    Директна продажба на месо в Алава, Испания 

 -  Пазар на селски стоки, Страупе, Латвия 

 

 
 

II. Изводи, препоръки и предложения от проведено анкетно проучване и преглед на 

настоящото състояние на създаване и развитие на организации на производителите от 

сектор селско стопанство и преработка на земеделска продукция и на готовността, 

мненията и нагласите на земеделските производители на територията на МИГ-

Радомир-Земен 
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1. Информираност относно възможностите за създаване на организации / групи на 

производителите в селското стопанство 

 

Повечето анкетирани са запознати с възможностите за създаване на организации / групи на 

производителите в селското стопанство. 

Извод: 
 

-      Тези  резултати   показват добро ниво на информираност  на местните 

агропроизводители с възможностите за създаване на организации на производителите. 

Препоръки: 
 

-    Въпреки това, са необходими допълнителни усилия за разпространение на информация 

сред местните земеделски производители за възможностите, които обединяването им 

дава. 

 

2. Полезност на организация / група на производителите за развитието на селското 

стопанство и производството на храни Анализът на резултатите показва лека колебливост, и 

все пак – положително мнение на общо 78 % от анкетираните – обединяването на 

земеделските производители ще е от полза за развитието на селското стопанство. 

Извод: - Местните агропроизводители считат, че обединяването на земеделците в 

организации ще е от полза за развитието на селското стопанство. 
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Препоръка: Необходими са усилия за допълнителна информация за ползите от 

създаването на организации на производителите. 

3. Полза за развитието на бизнеса от създаване на организация / група на производителите 

Над 51 % от анкетираните предполагат, че участието им в организация може би ще е от полза 

за бизнеса. 

Извод: 

 

Местните представители на земеделския бизнес не са много убедени в ползата от обединяване 

с други колеги за техния бизнес. Препоръка: Необходими са допълнителни усилия за 

разпространение на информация, съвместни събития и обучения за представяне на 

информация. 

4. Предимства   на   създаването   на   организация /  група на производителите според 

анкетираните 

Анализът   на   резултатите показва  следното: -  Най-важното предимство, което дават 

организациите на производителите, е по-добрата реализация на продукцията – така считат 

63 

% от анкетираните; 

 
Изводи: - Основните предимства, които земеделските производители от територията на 

МИГ-Радомир-Земен считат за важни, са свързани с маркетинга и пазарната реализация на 

продукцията им. Това е и основния проблем, с който се сблъскват по-малките земеделски 

стопанства – по-ниска конкурентоспособност на пазара заради по-малките количества. 

 
5. Недостатъци и проблеми на създаването на организация / група на производителите 

според анкетираните 

Изводи: - На първо място като проблем анкетираните поставят липсата на доверие между 
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производителите. Освен това признатите организации на производители трябва да полагат 

допълнителни усилия за спазване на условията за признаване. Независимо от позитивните 

нагласи по отношение на обединяването на земеделските производители, декларирани в 

отговорите на предходните въпроси, очакваните проблеми и недостатъци не са малко. 

Препоръки: Анализът показва, че тези констатираните недостатъци и проблеми биха 

могли да бъдат преодолени с целенасочени усилия: за изясняване на правната рамка и 

изискванията, за изграждане на доверие и убеждаване за предимствата. 

6. Готовност за включване в организация на производителите на анкетираните. 

Изводи: Общият анализ показва, че над 1/3 от анкетираните биха се включили в 

обединяване в организации/групи на производителите, като за целта могат да се 

предприемат допълнителни информационни кампании. 

Препоръки: В три от секторите – производство на плодове и зеленчуци, мляко и месо – 

има готовност за създаване на организации на производителите, и те са както най - 

уязвимите на пазара, така и тези, в които обединението би имало най-голям ефект. 

Местните институции и МИГ-Радомир-Земен биха могли да подпомогнат този процес. 

 

6.1 Идеи и направления за съвместни дейности на организацията на производителите 

Изводи: Анкетираните представители на агробизнеса от територията на МИГ-Радомир-

Земен отчитат като предимство възможността за продажба на по-големи количества 

продукция, като по този начин отговарят на търсенето на пазара и използват възможностите 

за предлагане на продукцията си и на по високи цени. При осигуряване на по-големи 

количества продукция е обосновано да се разглеждат възможностите за изграждане на 

преработвателни предприятия, чрез което да затворят цикъла на производството и да 

предложат продукцията на крайния клиент. 

 

6.2 Причини за отказ от включване в организация на производителите 
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Изводи: Липсата на готовност за работа и ниските нива на доверие между производителите 

продължават да бъдат едни от важните фактори и пречки пред сдружаването в организации 

на производители. Съществено отрицателно влияние върху процеса на сдружаване оказват 

историческите предубеждения, останали от прилаганото в миналото принудително 

коопериране на земеделските производители. В същото време, тези негативни нагласи биха 

могли да се преодолеят поне донякъде с подходящи мерки и информиране. 

 

7. Информираност за възможностите за финансиране по мярка 9 “Учредяване на групи и 

организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Изводи: Информираността на местните земеделски производители относно възможностите 

на мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г. е ниска. 

 

Препоръки: 

 
Необходими са действия и мерки от страна на институции и организации, включително 

МИГ-Радомир-Земен, за разпространяване на информация за тези възможности, както и за 

преференциите, които организациите на производителите могат да ползват при 

кандидатстване с проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. Още повече, че възможността за 

получаване на финансиране за работата на призната организация на производителите би 

могла да повлияе положително върху земеделските производители, които се колебаят и/или 

не са взели още решение за сдружаване.  

 

8. Потребност от информация във връзка с организациите на производителите 

Изводи: За да се улесни и ускори процеса на обединяване на земеделските производители е 

необходимо да се осигури информация в различните направления – правни, за изисквания,  
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за примери за успешни подобни инициативи, и други подобни. 

 

9. Възможна подкрепа от МИГ-Радомир-Земен по отношение организациите на 

производителите 

Изводи: Анализът на резултатите показва, че анкетираните представители на агробизнеса 

имат нужда от подкрепата на МИГ-Радомир-Земен в следните направления: 

- Информация: за възможностите за финансиране, за изискванията към организациите на 

производителите и за добри примери и практики на организации от други страни / региони 

и/или сектори ; 

- Организиране на обучения и на обучителни посещения в други региони/страни; - 

Консултиране и подпомагане . 

Препоръки: МИГ-Радомир-Земен, като местно публично-частно партньорство, работещо 

за развитието на региона, може да подпомогне обединяването на местните земеделски 

производители чрез: 

- Подготовка и разпространение на информация; 

 
- Организиране на обучения и обучителни посещения; 

 
- Консултиране и подпомагане. 

 
 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СИБЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

УПРАВИТЕЛ: …………../п/………… 

                           /ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА/ 


