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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ  

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ИСУН 2020  Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейския съюз в България в периода 

2014-2020  

ЛИДЕР LEADER (Връзки между икономиката на селските райони 

и дейностите за развитие)  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

МТБ Материално-техническа база 

НСПРСР 

 

Национален стратегически план за развитие на селските 

райони 

НСИ Национален статистически институт 

ОбА Общинска администрация 
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ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегията за водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СО  Сертифициращ орган  

УО  Управляващ орган  

ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел 

 

  



 

4 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 

с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

 
 

                         
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 

УВОД 

 

Настоящото „Проучване „Уникалното в нас“ с цел установяване и 

по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност“ е извършено в изпълнение на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР № РД 50-49/13.06.2018г. на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. Дейността е предвидена в съответствие с 

изискванията на НАРЕДБА №1 от 22 януари 2016г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. 

Икономическата трансформация и развитието чрез „икономика на 

добавената стойност“ е необходимо условие и предпоставка за 

икономически растеж на България през следващите години. Налагането на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност е един от добрите 

пътища водещи в тази посока в контекста на социално-икономическа 

действителност в селските ни райони.  

Увеличаването на потенциала за създаване на допълнителна 

стойност, нарастването на знанията за пазари и продукти, разширяването 

на производствените възможности и съвкупността от стоки и услуги, 

навлизането на нови технологии и машини, ще благоприятства за това. 

Разработването на нови предимства, чрез политики например, ще увеличи 

възможностите за иновации, технологичен трансфер и инвестиции, които 

да подобряват човешкия капитал.  
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Разработването и налагането на местна/и марка и продукти с висока 

добавена стойност изисква не само програмиране на възможностите, но и 

съобразяване с ограниченията, пред които е изправена територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

 Установяването и по-нататъшното налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност на територията поражда 

необходимостта от съответни стимули, поощрения и подкрепа. 

Посредством местна/и марка и продукти с висока добавена стойност ще се 

дадат импулси и появят възможности за създаване на заетост на 

населението, което би допринесло за намаляване на миграцията от 

територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.   

В настоящото „Проучване „Уникалното в нас“ с цел установяване и 

по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност“  се поставят следните задачи: 

 Преглед на теоретични схващания и практически аспекти, свързани с 

видовете марки и продукти с добавена стойност. 

 Открояване на приносите на местна/и марка и продукти с висока 

добавена стойност за територията и развитието ѝ. 

 Осъществяване на анкетно прочуване „Уникалното в нас“ с цел 

установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти 

с висока добавена стойност. 

 Идентифициране на възможности за налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

 Извеждане на препоръки за установяване и налагане на местна/и 

марка и продукти с висока добавена стойност на територията. 
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В проучването се разглежда потенциала на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ за установяване и по-

нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност на територията СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“. 

Настоящото проучване с научно-теоретичната си част прави обзор на 

определени постановки, свързани с темата, а с приложната следва да 

обезпечи установяването и по-нататъшното налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

  



 

7 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 

с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

 
 

                         
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 

I. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Със съществено значение за проучването „Уникалното в нас“ с цел 

установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност, е набавянето и използването на актуална 

информация, отразяваща настоящата ситуацията на територията на СНЦ 

„МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Информационното осигуряване се  гарантира с процеса на:  

 събиране на изходни данни в процеса на проучване и осигуряване 

на информационната обезпеченост за анализа, която е със 

съществено значение за  качественото му извършване; 

 набиране, обработване, синтез и анализ на база данни, даваща 

информация за установяване и по-нататъшно налагане на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“; 

 идентифициране на потенциален информационен недостиг в 

качеството и количеството на данните и предприемане на мерки 

за преодоляването им.  

Обект на проучване е изясняване на „уникалното“ за територията с 

цел установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност.  

Предмет на проучване е въздействието от налагане на местна/и 

марка и продукти с висока добавена стойност в контекста на територията 

на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 
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Поставената в проучването цел е: да се разкрият в теоретико-

приложен аспект възможности за налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност като предпоставка за развитие на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

За постигане на целта се поставят за решаване следните 

изследователски задачи: 

1. Да се направи аналитичен теоретико-приложен преглед на видове 

марки и продукти с добавена стойност.  

2. Да се дефинира въздействието на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност на територията. 

3. Да се осъществи анкетно прочуване „Уникалното в нас“ с цел 

установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност на територията СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи Дол, Провадия“ .  

4. Да се идентифицират възможности за налагане на местна/и марка 

и продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

Извършено е емпирично проучване на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“  като извадката се сформира от 

група, образувана чрез „метода на отзовалите се”. При този метод 

въпросите от допитването са обявявани на места, достъпни за 

интересуващата ни съвкупност – на сайта на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи Дол, Провадия“  и сайта „Проватон“ (за новини от Варна и региона).  

Предимство на онлайн изследването е, че осигурява покритие за 

потенциално заинтересовани страни от цялата територия на МИГ. 

Недостатък на метода е, че отзоваването зависи преди всичко от 
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психологическите нагласи на изследваните лица, отколкото от степента им 

на заинтересованост и информираност. 

Изследователски инструментариум  

Използвани са изследователски методи в система, която включва: 

 проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, интерпретация 

на нормативни документи, статистически данни и информация от 

специализирани сайтове; 

 контент – анализ на свързани с тематиката документи; 

 създаване, провеждане, обработка, анализ и сравнителен анализ 

на данни от анкета, свързани с проучване на потенциално заинтересовани 

страни от установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност.  

Проучването се извършва в логическо и хронологично единство на 

фазите, като за постигане на целите се прилага припокриването им. 

Осъществява се на базата на анкетно допитване. За тази цел е изготвен  

въпросник. Анкетната карта е индивидуална и се попълва от изследваните 

лица доброволно и самостоятелно (Виж: Приложения). Тя е със закрити и 

два открити въпроса. Въпросникът е за събиране, анализ на данни и 

генериране на информация за откриването на възможности за разработване 

и прилагане на местна марка продукти и услуги на територията. 

Методически подход 

С оглед на пълноценното използване на метода на анкетирането от 

изследователския екип, на екипа на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“ също са дадени указания относно попълването на 

анкетната карта. Така при необходимост, потенциално заинтересованите 
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лица ще получават своевременна помощ при попълване на анкетната 

карта. 

Разработена е анкетна карта (въпросите в инструментариума са 16), 

след което стартира събиране и анализиране на емпирични данни и 

информация от различни източници за територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Анкетната карта съдържа въпроси, свързани с информираността 

относно значението на понятието „висока добавена стойност“, необходими 

характеристики на продукт с висока добавена стойност, способността на 

местния бизнес да предложи на пазара продукти с висока добавена 

стойност, в кои сектори на местно ниво могат да се произвеждат продукти 

с висока добавена стойност, наличието на човешки ресурси за 

производство на продукти с висока добавена стойност на територията, 

прилагането на подходящи политики за маркетинг на продукти с висока 

добавена стойност, реализацията на местни продукти с висока добавена 

стойност, параметрите за разработване и прилагане на местна марка 

продукти и услуги на територията, предприемането на мерки в секторите 

на местната икономиката, водещи до производство на продукти с висока 

добавена стойност, наличието на територията на продукти със запазена 

търговска марка, информация за продукти и услуги, произвеждани и 

предлагани на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“, които според отзовалите се лица имат потенциал за налагане на 

местна марка/и, визия за уникалността на територията, както и въпроси, 

свързани с образование, пол и възраст. 

Анкетната карта се публикува на уеб страницата на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“: http://mig-

vazhod.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b2%d
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1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b

d%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83/, както и на 

сайта ПРОВАТОН - портал за новини от Варна и региона: 

https://provaton.bg/2019/11/16/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B2%D1%

8A%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%

80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0

%B8D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%B4-2/. 

Те са използвани като подходящо място за разпространение на 

анкетата, което позволява добро качество на събраната информация. 

Изборът за тази възможност за анкетиране се определя от обстоятелството, 

че се осигурява добър достъп до интересуващата ни съвкупност, 

попълването на анкетата може да става в удобно време и място. За участие 

в проучването са поканени чрез сайта на Сдружението и  сайта Проватон 

всички жители на общините Ветрино, Вълчи Дол, Провадия. Наблюдава се 

следния интензитет на отговори и обратна връзка –  отзовали са се 54 лица. 

Изложението на анализа в настоящото проучване „Уникалното в нас“ 

с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти 

с висока добавена стойност, следва въпросите в анкетната карта. 

Въпросите са поставени, съгласно целите на изследването и дават 

информация за: 

• информираността на отзовалите се лица за значението на 

понятието „висока добавена стойност“ към продукти; 

• преценката им относно най-необходимата характеристика на 

продукт с висока добавена стойност; 
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• мнението им дали бизнесът на територията може да предложи на 

пазара продукти с висока добавена стойност; 

• становището им относно това в кои сектори на местно ниво могат 

да се произвеждат продукти с висока добавена стойност; 

• виждането за нуждите на местния бизнес за производството на 

продукти с висока добавена стойност; 

• наличието на човешки ресурси за производство на продукти с 

висока добавена стойност на територията; 

• прилагането на подходящи политики за маркетинг на продукти с 

висока добавена стойност; 

• реализацията на местни продукти с висока добавена стойност; 

• становището им относно нужните параметри за разработване и 

прилагане на местна марка продукти и услуги на територията; 

• предприемането на мерки в секторите на местната икономиката 

водещи до производство на продукти с висока добавена стойност; 

• наличието на територията на продукти със запазена търговска 

марка; 

• получаване на информация за продукти и услуги, произвеждани и 

предлагани на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи Дол, Провадия“, които според отзовалите се лица имат 

потенциал за налагане на местна марка/и; 

• визия за уникалността на територията; 

• сектор, който представляват, образование, възраст и пол. 

В хода на изложението част от информацията и резултатите от 

анкетата се представят в графичен вид, което допринася за придобиване на 

по-добра представа за анализирани характеристики, параметри и получена 

информация.  
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II. ВИДОВЕ МАРКИ И ПРОДУКТИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ  

Корените на търговската марка са още в Древността, когато 

първоначално маркирането се е използвало за отбелязване на собственост 

върху дървени трупи и различни домашни животни. Прието е английският 

маркетингов термин бранд (brand) да бъде превеждан на български като 

търговска марка. Този превод не е коректен откъм тесен смисъл и значение 

на термина бранд. Търговска марка и бранд не са синоними. Бранд е по-

общо и всеобхватно понятие от търговска марка. Търговската марка е 

правен термин и включва само тези думи, символи или знаци, които са 

регистрирани по Закона за марките и географските означения, като само 

една компания има право да ги използва, за да отличава своите продукти. 

С днешна дата най-често използваното определение е на 

Американската маркетингова асоциация, което посочва, че под бранд 

следва да се разбира „име, термин, дизайн, символ или всяка друга 

характеристика, която отличава продуктите и услугите на един продавач от 

тези на други продавачи“.  

Според един от най-добрите специалисти по темата - Кевин 

Келър,  брандът е продукт, който притежава измерения, които го отличават 

по някакъв начин от другите продукти,  създадени да задоволяват същата 

нужда.  

 Търговката марка е най-видимата и важна част на бранда, но тя е 

просто един от многото елементи на съвременните брандове. А елементите 

на бранда са: 

 Бранд име (търговска марка); 

 Адреси на уеб страници; 

 Лого и символи; 
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 Характер, стил, собствена физиономия; 

 Слоган; 

 Мелодия, песен; 

 Опаковане и други. 

 Българският законодател определя марката като знак, който е 

способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на 

други лица и може да бъде представен графично (чл. 9, ал. 1, Закон за 

марките и географските означения). Такива знаци могат да бъдат: 

 думи, включително 

лични имена; 

 букви; 

 цифри; 

 рисунки; 

 фигури; 

 формата на стоката или 

на нейната опаковка; 

 комбинация от цветове; 

 звуци; 

 всякакви комбинации от 

такива знаци (напр. лога). 

Марките могат да бъдат: 

 търговски марки и марки за услуги; 

 колективна марка; 

 сертификатна марка. 

Функцията на търговските марки е да отличават продуктите или 

услугите на една компания от тези на друга компания - марките 

разграничават не само продуктите и услугите, но и самите компании, 

които ги предлагат.  

Марките служат като средство за привличане на вниманието на 

клиентите. Ползват се с рекламни цели, които да подпомогнат продажбите. 

Една марка изпълнява тази функция, когато вдъхновява клиента и създава 

чувство на увереност в продукта/услугата. Това е така наречената 
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комуникационна функция на марките. 

Марките служат като гаранция за качеството на продуктите и 

услугите и се свързват се с определени качества на продукта или услугата. 

Много често една марка се ползва от повече от една компания чрез 

лицензионни договори. Тези, които получават лиценза са длъжни да се 

съобразяват със стандартите за качество на собственика на марката.   

Марката ясно и точно представя обекта на закрила – знакът, който се 

регистрира като марка трябва да бъде представен така, че обектът на 

закрила да може бъде определен ясно и точно. Знакът трябва да е ясна 

дума, лого, музикална композиция на нотен лист и др. 

Марката притежава отличителен характер – знакът трябва да е такъв, 

че да разграничава стоките/услугите, които носят марката от други стоки и 

услуги. Марката не съдържа елементи, които могат да заблудят 

потребителя. Същият принцип важи за марки, които биха могли да 

заблудят клиента по отношение на качеството и произхода на 

продукта/услугата. 

Марката не описва буквално характеристиката на стоките/услугите, 

за които е предназначена – знаци или означения, които указват вида, 

качеството, количеството, предназначението, стойността, географския 

произход, времето или метода на производство на стоките, начина на 

предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или 

услугите не могат да бъдат регистрирани като марки. 

Не може да се регистрира марка, която противоречи на обществения 

ред или на добрите нрави, която съдържа нецензурна дума, дума с обиден 

характер. 

Притежателят на дадена марка има право да я използва, да се 

разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да 
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използват в търговската дейност знак, който: 

 е идентичен на марката за стоки/услуги, идентични на тези, за 

които марката е регистрирана; 

 поради своята идентичност или сходство с марката и 

идентичността или сходството на стоките/услугите на марката и знака 

съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва 

възможност за свързване на знака с марката; 

 е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не 

са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато 

по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република 

България и използването без основание на знака би довело до 

несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или 

известността на по-ранната марка или би ги увредило. 

Лица, които не притежават права върху марката не могат (чл. 13, 

Закон за марките и географските означения) да: 

 поставят знака върху стоки или върху техните опаковки; 

 предлагат за продажба или пускане на пазара стоки/услуги с този 

знак или да съхраняват стоки/услуги с тези цели; 

 внасят или изнасят стоки с този знак; 

 използват знака в търговски книжа и в реклами. 

Срокът на действие на регистрацията на марката е 10 години от 

датата на подаване на заявката и може да се подновява неограничено за 

следващи периоди от 10 години (чл. 20, Закон за марките и географските 

означения). 

Търговските марки имат териториално приложение, което означава, 

че изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките на 



 

19 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ” 

с.Ветрино, ул.”Г.С.Раковски” 26, тел.0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

 
 

                         
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

географските граници на страната, в която са регистрирани.  

В ЕС има система на четири нива за регистриране на марки. Изборът 

на ниво зависи от нуждите на конкретния бизнес. 

При желание за закрила само в една държава - членка на ЕС, 

например държавата, в която се намира седалището на дадено дружество 

или където ще се  търгува, заявка за марка може директно да се подаде в 

съответната национална служба за интелектуална собственост. Това е 

решението на национално равнище. При желание за закрила в Белгия, 

Нидерландия и/или Люксембург, може да се подаде заявка в Службата за 

интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) - единствената служба за 

интелектуална собственост в ЕС на регионално равнище за закрила на 

марка в тези три държави членки. Това е решението на регионално 

равнище. 

При желание за закрила в повече държави - членки на ЕС, може да се 

подаде  заявка за марка на ЕС в EUIPO - това е решението на европейско 

равнище. Системите на регионално, национално и ЕС равнище се допълват 

взаимно и функционират успоредно една на друга.  

Марките на национално равнище и регионалните марки са 

необходими за заявители, които не желаят или нямат нужда от закрила на 

техните марките на ниво ЕС. Марките на ЕС осигуряват закрила във 

всички държави.  

Четвъртият вариант за закрила в ЕС е решението на международно 

равнище. Може да се използва заявката за национална или регионална 

марка или заявка за марка на ЕС, за да се разшири обхвата на закрилата на 

международно, във всяка държава, която е подписала Мадридския 

протокол.  

На явлението „търговска марка“ са посветени изследвания и анализи, 
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при все това винаги ще има въпроси за разглеждане, които да налагат 

допълнителни проучвания. Това се дължи на факта, че марката и нейното 

управление се променят непрекъснато с развитие на пазарите и бизнеса.  

Животът на марката, започнал като поставяне на знак за 

идентифициране на произход, стига до управленски процес на феномен, 

който се превръща в заместител на продукти и услуги. 

Добавена стойност на продукт или услуга е това, което описва 

подобренията, които една организация дава на своята услуга или продукт, 

преди да я предложи на клиентите на пазара. Той се използва в случаите, 

когато дадено дружество взема продукт, който може да се счита за 

аналогичен, с малко различия от конкуренцията, предлагайки допълнение 

или характеристика на потенциални клиенти, което осигурява по-голяма 

стойностна оценка. 

Добавената стойност е най-високата част от приходите например на 

производствените компании. От друга страна, това е най-ниската част от 

приходите например на търговските дружества. 

В икономиката, добавената стойност е разликата между общите 

приходи от продажби на дадена индустрия и общите разходи за материали, 

компоненти и услуги, закупени от други компании в рамките на фискален 

период, обикновено от една година. Това е и приносът на индустрията към 

брутния вътрешен продукт и базата, върху която се изчислява данъкът 

върху добавената стойност.  

В маркетинга добавената стойност е създаването на конкурентно 

предимство. Това се постига чрез групиране, комбиниране или опаковки и 

ползи, които генерират по-голямо приемане от клиента. Ето защо, то се 

отнася до характеристиките на елемент на интерес, които излизат извън 

стандартните очаквания и предлагат нещо „повече“, въпреки че цената 
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може да бъде по-висока за купувача.  

При услугите добавената стойност е разликата между цената на 

услугата и разходите по предлагането ѝ.  

Цената се определя от това, което клиентите са готови да платят въз 

основа на стойността, която получават. Тази стойност се създава или 

добавя по различни начини. Компаниите постоянно са изправени пред 

предизвикателството да намерят начин да добавят стойност. 

Потребителите са все по-малко фокусирани върху самия продукт и все 

повече върху това, което продуктът ще им осигури. Това, което ценят 

клиентите ще определи начина, по който се произвежда, пакетира, продава 

и доставят продуктите. Добавянето на стойност може да увеличи цената 

или стойността на даден продукт или услуга. Днес, когато потребителите 

имат достъп до всеки продукт, който искат и той се доставя за рекордно 

кратко време, компаниите все повече се стремят да откриват конкурентни 

предимства. 

В широк смисъл под „продукт с добавена стойност“ се разбира 

добавка или действие, които помагат да се повиши стойността на продукта 

или нещо, което може да се добави към продукт, което позволява да се 

увеличи маржа на печалбата. 

Установяването и по-нататъшно налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност цели прибавяне на добавена стойност 

към местен за дадена територия продукт и увеличаване на печалбата при 

реализацията му.  

Продуктите с добавена стойност носят ползи, свързани с 

икономиката, маркетинга, образованието, екологията. В сектора на 

селскостопанското производство продуктите с добавена стойност отварят 

нови пазари, повишават печалбата на земеделските стопанства и 
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удължават периода, в който може да бъде реализирана произведената 

продукция. Добавена стойност към даден продукт може да означава:  

 изменение във физическото състояние или формата на продукта;  

 производство на продукта по начин, който повишава неговата 

стойност;  

 диференциация на продукт или услуга по начин, който води до 

повишаване на стойността на тази продукт или услуга. 

С времето вкусовете и навиците на потребителите се променят. Това 

в голяма степен е обусловено от нарасналия внос и задържане на цената на 

местните продукти, които не са достатъчно адаптирани за търсенето на 

европейските пазари. Добра практика е местните производители да 

наблюдават промените в предпочитания на своите потребители, за да 

могат да предлагат съответстващи продукти с добра съзависимост между 

цена и качество, защото все повече потребители определят локално 

произведените продукти като по-екологични, по-персонализирани и по-

полезни за икономиката на собствената им страна. 

През последните години високите разходи за суровини и ниските 

продажни цени оказват натиск върху производителите. Продуктите с 

добавена стойност, от своя страна дават възможност за реализиране на по-

висока печалба. При това процесът не се обуславя от висока техническа и 

инвестиционна активност от страна на производителите, а като водещ за 

налагането на продукти с добавена стойност може да се определи 

човешкия фактор. 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ изпълнява 

Стратегия за ВОМР, която чрез цели развитие на територията на МИГ - 

общините Ветрино, Вълчи Дол, Провадия чрез разнообразни 
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инвестиционни проекти.  Установяването и по-нататъшното налагане на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност създава 

предпоставки за добавяне на стойност към производството на територията 

на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ и осигурява 

възможности за оползотворяване на наличните ресурси, което ще 

въздейства пряко върху местната икономика като същевременно насърчи 

устойчивото местно развитие. 
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III. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТИТЕ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА 

Визията за установяването и по-нататъшното налагане на местна/и 

марка и продукти с висока добавена стойност е изключително важна за 

местната икономика и развитие, тъй като подбужда закупуването на 

местен продукт или услуга. Налагането на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност е средство за привличане на потребители и може 

да доведе нови, които търсят по-качествени продукти и услуги на разумна 

цена.  

Добавената стойност подпомага бизнеса да съхрани и създаде трайна 

лоялност на съществуващите потребители. Местните производители могат 

също така бързо да навлязат на нов пазар като предложат подобрен 

продукт, който предлага по-голяма стойност сравнена с тази на 

конкурентите. Добавената стойност осигурява конкурентно предимство за 

производителите, които оперират на пазари, пълни с конкуренти, 

предлагащи подобни продукти или услуги. Това се обуславя от факта, че 

винаги съществува търсене на нещо специално или допълнително в даден 

продукт. 

В рамките на свободния пазар потребителите са склонни да обмислят 

и плащат повече, ако разберат, че получават повече стойност за парите си, 

независимо от начина - функционален, емоционален или друг. Именно 

марката има възможност да добавя тази допълнителна стойност, 

независимо дали е реална или възприемана, да има много внушения.  

Развиването на дейности, чиято цел е да се добави стойност 

посредством местна марка продукти и услуги, не само дава възможност за 

устойчива местна икономика, но също така води до  оползотворяване на 
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човешките, икономическите, културните ресурси, съществуващи на 

територията. 

Ползите от регистрацията на местна/и марка в глобален контекст се 

съсредоточават в: 

 опазване на стойността на даден бранд; 

 създаване на активи; 

 защитаване срещу конкурентни марки; 

 определяне на права; 

 предотвратяване на фалшифициране и измами. 

Ползите от регистрирането на марка на Европейския съюз се 

свързват с:  

 предоставяне на собственика изключително право във всички 

настоящи и бъдещи държави - членки на ЕС.  

Марката може да се налага на пазар от почти петстотин милиона 

потребители. Валидността на марката на ЕС е десет години и може да се 

подновява неограничено, като всяко подновяване е за срок от десет 

години. Съгласно член 9 от Регламента за марките на ЕС „регистрацията 

на марка на ЕС предоставя на притежателя ѝ изключителни права. 

Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в 

търговската дейност без негово съгласие същия знак за стоки и/или услуги, 

идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС (...)“ 

Установяването и по-нататъшното налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност ще доведе до нарастване на 

влиянието на продуктите с добавена стойност в местната икономика на 

територията на „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“,  ще 

допринесе за насърчаване на териториалното развитие, социално- 
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икономическата трансформация, промяна в инвестиционното поведение и 

иновации в съответствие с местните условия и специфики.  

Приносите от налагане на местна/и марка и продукти с висока 

добавена стойност са в посока на: 

 насърчаване на икономически растеж на територията; 

 нарастване на инвестиционната активност на местните 

икономически агенти; 

 осигуряване систематизирани специфични инструменти, каквито 

се явяват местна/и марка и продуктите с висока добавена стойност за 

въздействие в краткосрочен и дългосрочен план за преодоляване на 

негативни въздействия;  

 извеждане на „подходящи“ мерки по установяването и по-

нататъшното налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност, съответстващи на конкретните социално-икономически 

характеристики на територията; 

 обогатяване икономическото пространство с данни за това, до 

каква степен и в каква посока се изменя инвестиционното поведение на 

субектите на икономическа дейност на територията под въздействието на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност; 

 развитие на сътрудничеството между стопанския, нестопанския и 

публичния сектор на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“ в процеса на установяване и по-нататъшното налагане на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност. 
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IV. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ „УНИКАЛНОТО В НАС“ С ЦЕЛ 

УСТАНОВЯВАНЕ И ПО-НАТАТЪШНО НАЛАГАНЕ НА МЕСТНА/И 

МАРКА И ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА СНЦ „МИГ „ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ“ 

Процесите на добавяне на стойност представляват една от 

възможностите за въздействие върху конкретна социално-икономическа 

ситуация и същевременно насърчават устойчивото местно развитие. 

Територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“  има 

нужда от трансформация и промяна на инвестиционното поведение на 

гражданите си в съответствие с местните условия и специфики, изграждане 

на институционалната и културната среда за установяване и по-нататъшно 

налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена стойност. 

Фокусът на анкетата в рамките на настоящото проучване позволява 

наблюдения върху позицията, мнението и препоръките на изследваните 

лица установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти 

с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Проведената анкета за нуждите на анализа, регистрира полово 

разпределение на отзовалите се на анкетата лица, което е показателно – по-

голям е делът на респондентите от женски пол (69%). Делът на отзовалите 

се респонденти от мъжки пол е 31%.  

Сред лицата, отзовали се на анкетата обяснимо най-много са 

представителите на публичния  сектор (56%), а  необяснимо най-малко са 

представителите на стопанския сектор (11%). Респондентите от  

нестопанския сектор  са 19%  и като „други“ са се определили 15%. 
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В рамките на проведената анкета е събрана информация, която е 

използвана за очертаване възрастовия профил на респондентите. Най-

голям е делът на отзовалите се респонденти на възраст между 30 и 50 

години включително (50%), следват ги тези на възраст над 50 години до 65 

години включително е (35%), и до 30 години включително (11%). Най-

малък е делът на отзовалите се респонденти на възраст над 65 години (4%). 

Предвид това, че се наблюдава тенденция делът на гражданите на възраст 

над 50 години да се увеличава и средната възраст на населението на 

територията се очаква да нараства, трябва да се има предвид, че на 

гражданите на възраст над 50 години следва да се гледа като ценен ресурс 

за установяване и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност на територията. При  това следва в прилагането 

на политики да се отчете значителния дял респондентите между 30 години 

и 50 години включително (50%), спрямо този на респонденти на възраст до 

30 години включително (11%).  

Данните показват, че със висше образование са 61% от 

респондентите, със средно образование са 31% , с основно 2% и с „друго“ 

са се определили 6%. 

Търсейки информираност за това дали анкетираните лица знаят 

какво означава понятието „висока добавена стойност“ към продукти“, 

анкетата задава въпроса, на който с „не“ и „по-скоро не“ отговарят по 13%, 

а 7% от анкетираните не могат да преценят. При все, че с „да“ отговарят  

67%, субективната преценка на почти толкова (33%)  от отзовалите се е, че 

в една или друга степен не знаят съдържанието на понятието „местна 

марка“.  
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Фигура 1. Разбиране за съдържанието на понятието „висока добавена 

стойност“ към продукти 

 

Това показва, че установяването и по-нататъшно налагане на 

местна/и марка и продукти с висока добавена стойност изисква подходящо 

разясняване сред жителите на територията с нужните за това стимули и 

мотиви. В този начален етап на процеса не можем да очакваме категорична 

информираност по отношение на понятието висока добавена стойност“ 

към продукти. 

На въпроса за това какво е най-необходимо да притежава един 

продукт с висока добавена стойност, 37 % от  респондентите са на мнение, 

че това е качеството, 19% от отзовалите се лица считат, че това е 

конкурентоспособността, а 17% иновативността. 13 % от отзовалите се 

лица са на мнение, че уникалността е най-необходима характеристика и 

също толкова е делът на респондентите, които не мога да преценят.  
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Фигура 2. Необходими характеристики на продукт с висока добавена 

стойност 

 

В отговор на въпроса „Смятате ли, че бизнесът на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ може да предложи на 

пазара продукти с висока добавена стойност?“, 54% от респондентите 

отговарят утвърдително категорично,  33% не могат да преценят, или 

казано с други думи, се колебаят в преценката си. 9% е делът на 

респондентите, които считат, че бизнесът на територията по-скоро не може 

да предложи на пазара продукти с висока добавена стойност и едва 4% са 

категорични в това. Това може да произтича от факта, че голяма част от 

респондентите идентифицират местната марка продукти и услуги с 

бизнеса на територията на трите общини в състава на МИГ, който се 

различава и своите специфики.  
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Фигура 3. Предлагане на пазара продукти с висока добавена стойност 

от бизнеса на територията 

 

При все това преобладава мнението, че бизнесът на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ може да предложи на 

пазара продукти с висока добавена стойност. 

Резултатите от анкетата показват, че 61% от респондентите посочват, 

че в сектора „Преработка на храни и селско стопанство“ на местно ниво 

могат да се произвеждат продукти с висока добавена стойност.  15% 

смятат, че може да се случва в „Културни и творчески (креативни) 

индустрии“, а 7% са завили „Информационни и комуникационни 

технологии“. 7% са тези, които считат че не могат да преценят, 6%  са 

посочили „Машиностроене и електроника“, по 2% - фармацевтична и 

химична индустрия. Няма респонденти, които да дават мнение, че 

територията може да предложи на пазара продукти с висока добавена 

стойност в сектор „Компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“.  
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Фигура 4. Сектори на местно ниво, които могат да произвеждат 

продукти с висока добавена стойност 

 

Големият дял на лицата, които посочват, че в сектора „Преработка на 

храни и селско стопанство“ на местно ниво могат да се произвеждат 

продукти с висока добавена стойност (61%) е логичен резултат предвид 

факта, че до момента в тази посока на територията е работено 

целенасочено и като цяло инвестиционната активност на голяма част от 

населението е в сектора. 

Показателен резултат в тази посока е и мнението на респондентите 

относно най-необходимото на местния бизнес производство на продукти с 

висока добавена стойност - 43% са посочили технологиите и иновациите. 

Резултатите показват, че по 15% от отзовалите на анкетата лица, отдават 

водещо значение на капитала и подходящите политики. Делът на 

респондентите, които считат, че човешкия потенциал е сред най-

необходимото на местния бизнес е 13%, толкова е делът на отзовалите се 
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лица, които са посочили, че не могат да преценят. Съвсем логично едва 2% 

от респондентите са посочили наличието на природни ресурси.  

С други думи, според респондентите, за установяване и по-

нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност са необходими най-вече технологии и иновации, следвани от 

капитал и подходящи политики. Все още не е добре осъзната ролята на 

човешки потенциал и не е видяно мястото хората, на местната общност в   

процеса.  

 

Фигура 5. Необходими предпоставки за местния бизнес за 

производство на продукти с висока добавена стойност 

 

Относно това, налични ли са човешки ресурси за производство на 

продукти с висока добавена стойност на територията на общините 

Ветрино, Вълчи дол и Провадия, мненията на респондентите се 

поляризират: по 26% считат че това е „по-скоро не“ и „не могат да 

преценят“, и по 20% е делът на отговорилите с „не“ и с „да“. Всъщност 

става ясно, че на територията, според отговорите на отзовалите се лица 

(46%), в една или друга степен не са налични човешки ресурси, способни 

да произвеждат продукти с висока добавена стойност 
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Фигура 6. Наличие на човешки ресурси за производство на продукти с 

висока добавена стойност на територията 

 

В отговор на въпроса дали смятате, че на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ се прилагат подходящи политики 

за маркетинг на продукти с висока добавена стойност, 56% от 

респондентите са на мнение, че такива по-скоро не се прилагат, 24% от 

отзовалите се не могат да преценят, 10% са на мнение, че такива има и 

само 2% са категорични, че няма.  

 

Фигура 7. Прилагане на подходящи политики за маркетинг на 

продукти с висока добавена стойност на територията 
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Резултатите от анкетата показват, че респондентите смятат, че 

местните продукти с висока добавена стойност най-добре биха могли да се 

продават на националния пазар (41%), следван от Европейския пазар 

(24%), регионалния пазар (11%), местния пазар (9%), световни пазари 

(4%). Делът на респондентите, които не могат да преценят къде може да 

става реализацията на местните продукти с висока добавена стойност е 

11%. 

 

Фигура 8. Реализация на местни продукти с висока добавена стойност 

 

Според най-голям дял отзовали се лица (26%), предприемането на 

модернизиране и технологично обновяване на секторите и 

инфраструктурата в отраслите може да доведе до производство на 

продукти с висока добавена стойност, следват ги мерки свързани с 

подобряване на конкурентоспособността на земеделското производство 

(17%), с превръщане на всички сектори в бизнес със стабилни и 

справедливи доходи на заетите (17%), развитие и ускорено въвеждане на 

иновации в практиката (17%),  повишаване на количеството и качеството 
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на човешкия капитал (11%),  развиване на професионалната квалификация 

и информираността на производителите от всички сектори (9%),  и 

нарастване степента на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в 

земеделието (4%).  

 

 

Фигура 9. Мерки в секторите на местната икономиката,които водят до 

производс тво на продукти с висока добавена стойност 

 

Становището на изследваните лица относно това дали се 

произвеждат на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ продукти със запазена търговска марка, показва, че делът на 

тези, които мислят, че такива има (37%) съвпада в голяма степен с дела на 

тези, които не могат да преценят (31%). 19% от респондентите са 

посочили, че на територията по-скоро не се произвеждат продукти със 

запазена търговска марка и 11% са категорични, че такива няма. Може да 
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се твърди, че голям дял (61%) от отзовалите се на анкетата лица като цяло 

не са запознати с това дали на територията се произвеждат продукти със 

запазена търговска марка. Това следва да покаже, че предстои работа по 

информиране и популяризиране сред местната общност на работата за по-

нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена 

стойност. 

  

Фигура 10. Производство на територията на продукти със запазена 

търговска марка 

 

На отворения въпрос относно продукти (услуги), произвеждани 

(предлагани) на територията на СНЦ „МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“, които имат потенциал за налагане на местна/и марка 78% от 

респондентите не са дали отговор. Отговорите на останалите 22 % 

идентифицират с потенциал за налагане на местна/и марка в няколко 

посоки, свързани с културно-историческото наследство на територията 

(крепостта „Овеч“, „Солницата“-Провадия, архитектурен паметник от 19 в. 

„Баджалъ чешма“ край с. Белоградец), с производство и търговия със 

селскостопански продукти и производни на тях (млечни продукти: 

продуктите на мандра Генерал Киселово, млечни продукти „Аваси“; 

лозарство и винарство: вината на винарска изба „Салла Естейт“ и 
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„Белоградец“; преработка и пакетиране на кафе и подправки: фирма Котев; 

производство на слънчогледови масла за хранителни и технически цели: 

„Слънчеви лъчи“ ЕАД, Провадия); с мебелно производство (градинско, 

парково обзавеждане и оборудване за детски площадки – „Импресия“, 

Провадия, фабрика за мебели – „Импресия-99“ ООД); както и с 

производство на чехли („Изгрев 88“ ООД).  

На отворения въпрос относно описание на уникалността на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 67% 

от респондентите не са дали отговори, а 33% са дали отговори свързани с 

богато културно-историческо наследство, страхотната природа и условия 

за живот (сравнително малка надморска височина и равнинен релеф,  което 

спомага за прекрасен климат и развитие на селско стопанство и туризъм), 

плодородните земи, екопродуктите, развитото земеделие, стратегическо 

географското разположение (близостта до голям пазар, какъвто е 

областния център Варна, до пристанище Варна, до Черно море, наличието 

на магистрала), наличие на материална база и традиции в производството 

на различни сектори на икономиката. Посочено е и наличието на 

единствената ски писта в Североизточна България във гр. Вълчи дол. За 

3% от отговорилите на въпроса информираността относно уникалността е  

слаба или не виждат такава уникалност, която да се свърже с възможности 

за развитие на територията и връщане на младите хора от чужбина. 

На база на тези резултати, може да се направи допускане, че 

установяването и по-нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност налага целенасочена работа за разработване на 

политики и популяризирането им.  

В заключение, следва да отговорим на въпроса как може да  се 

характеризира налагането на местна/и марка и продукти с висока добавена 
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стойност на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“. Респондентите от територията обяснимо индикират някои 

предизвикателства, свързани с прилагането на с технологии и иновации, и 

подходящи политики за маркетинг на продукти с висока добавена 

стойност. При това трябва да се отбележи, че трудностите могат да се 

разглеждат двупосочно: от една страна като демотивиращи, но от друга 

като стимулиращи процеса на установяване и налагане.  

В обобщение и систематизиране на информацията, събрана от 

анкетата, може да се формулира визията за уникалността на територията: 

територия с  развито селско стопанство, съхранена природна среда, 

интересни исторически обекти и добри условия за селски туризъм.  

Същевременно визията на жителите на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ за налагането на местна/и марка 

и продукти с висока добавена стойност се свързва със създаване на 

качествени местни марки и продукти с висока добавена стойност, в 

сектора на преработка на храни и селско стопанство, с технологии, 

иновации и наличните човешки ресурси.  
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V. ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ 

„ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ ЗА НАЛАГАНЕ 

НА МЕСТНА/И МАРКА И ПРОДУКТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА 

СТОЙНОСТ 

 

Видовете местна марка/и и продукти обуславят съществуването на 

възможностите за добавяне на стойност. Добавянето на стойност  се 

гарантира от съответствието на продукта на пазарните изисквания. 

Повишаване на стойността на дадена продукцията следва да се разглежда 

като приспособяване на продукта към пазара, схващан като място, на което 

потребителските нужди се срещат с произведените продукти.  

Внедряването на продукти с добавяне на стойност е разпространена 

практика през последните години. В съвремието ни много стоки и услуги 

се превръщат в продукти за масова употреба и умението да се добавя 

стойност към тях е повече от наложително.  

В случай, че го няма фактора „добавена стойност“, цената е тази 

която остава определящ фактор. Възможните подходи, които местните 

икономически агенти могат да използват, за да добавят стойност към 

продукцията си са посредством технологии и иновации, приложими във 

всички възможни дейности за повишаване на добавената стойност.  

В Европейския съюз, един от подходите, който се счита за особено 

подходящ за налагане на местни марки продукти е оптимизация на 

маркетинга. Това поставя местните производители пред изключително 

голямо предизвикателство, свързано с познаването и използването на 

различни методи, имащи отношение към диференциацията на 

производството и преодоляване на дефицита на маркетинг умения за 

продажби с по-висока добавена стойност. 
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Сред предлаганите възможности за добавяне на стойност чрез 

маркетинг към продукт са: 

 поддържане на лоялността на клиентите чрез качествено 

предлагане и специална цена; 

 офериране на нива на обслужване, които са съобразени с нуждите 

на потребителя, с платежоспособността му, с честотата на закупуване на 

продукти; 

 осведомяване за бъдещи събития и мероприятия, ексклузивни 

продукти; 

 опаковане и комбиниране, което може да е по-ценно от 

предлагания самостоятелно продукт; 

 представяне на продукти и насочване на избора; 

 информиране на потребителите за предлаганите продукти на 

изложения; 

 детайлизиране на качеството чрез специално обслужване, 

специален персонал и експресни услуги; 

  създаване на собствена дистрибуция или придобиване на клиенти 

с такива възможности; 

 избягване на свързаността с един или само с няколко клиента. 

На местната икономика на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ трябват повече икономически агенти, 

които да създават екосистеми около себе си за задържане и увеличаване на 

добавената стойност в сектора, който развиват дейност и така да 

стимулират общия растеж.  

За установяването и по-нататъшното налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност се изискват определени умения. За 
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водещ при налагане на местни марки и продукти с висока добавена 

стойност се очертава сектора на преработка на храни и селското 

стопанство. Неподправен, достоверен, оригинален и гарантирано качествен 

местен продукт с добавена стойност, изисква всичко от производство на 

суровините до крайния продукт, да се извършва на територията. Това води 

до повишен интерес не само към продукта, не само до бърза и лесна 

реализация на пазара, но и до интерес към региона на производството му.  

Уникалността разбирана като единствен, неповторим, 

изключителен,  е само един от плюсовете на продуктите с добавена 

стойност. Тя се постига със специфични местни суровини и ресурси, 

традиционни рецепти и насочване към целесъобразни пазарни ниши. 

Уникалността на даден продукт има свойството да намалява 

конкуренцията и да засилва търсенето на точно определени местни 

продукти.  

Установяването и по-нататъшното налагане на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност може да допринесе за запазване или 

развитие на традиционна преработка на храни, селскостопански дейности 

или да подкрепи нови, които могат да имат положително въздействие 

върху икономическата структура на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. При създаването на местна марка/и и 

продукти с висока добавена стойност, местните икономически агенти 

следва да участват активно. Ценни в този аспект се явяват притежаваните 

от тях технологични решения и нови бизнес модели, които да улесняват 

икономическата трансформация и получаването на конкурентни 

предимства на територията. Уменията на земеделските производители, 

предприемачите, занаятчиите могат да допринесат за популяризирането на 

територията и в същото време отъждествяването им с нея да създаде нова 
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пазарна възможност. Водещата роля за успешно налагане на местна 

марка/и и продукти с висока добавена стойност има местната власт, 

подкрепяна  от местната инициативна група. 

Налагането на местна марка/и и продукти, а защо не с 

наименованието „Възход“, носещи в себе си уникалността на територията, 

ще спомогне за разпознаване на общините Ветрино, Вълчи Дол и Провадия 

по черти, характерни само за тази територия, ще подпомогне използването 

на местни суровини и ресурси, ще окаже благоприятно устойчиво 

въздействие върху местната икономика. Налагането на местна марка/и и 

продукти ще допринесе за създаване и утвърждаване на продукти, за 

предлагането им с възможност на пазар за местни производства, които ще 

окажат въздействие върху развитието на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“  като цяло. 

Успехът при установяване и по-нататъшно налагане на местна/и 

марка и продукти с висока добавена стойност, при все че потребителите 

възприемат местните марки продукти  като гаранция за качество - с 

вложения човешки труд и състав, различен от масовия, се свързва с 

информиране, въвеждане на технологии и иновации, оптимизация на 

маркетинга. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Концепцията за налагането на местна/и марка и продукти с висока 

добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“ е синхронизирана със заложените цели и приоритети в 

изпълняваната Стратегия за ВОМР. Изпълнението на Стратегията за 

ВОМР, СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ допринася за 

устойчиво развитие на местната икономика, основано на местните ресурси, 

иновации в селското стопанство, развиване на икономически дейности, 

опазена околна среда, добро управление и качество на живот, привличащо 

млади хора на територията. 

Разбирането на жителите на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ за налагането на местна/и марка и 

продукти с висока добавена стойност се свързва със създаване на 

качествени местни марки и продукти с висока добавена стойност, в сектора 

на преработка на храни и селско стопанство, с технологии, иновации и 

наличните човешки ресурси.  

Местната общност има визия за уникалността на територията, 

разбирана като територия с развито селско стопанство, съхранена 

природна среда, интересни исторически обекти и добри условия за селски 

туризъм.  Може да се твърди, че дефинираната визия се основава на: 

 готовността за оползотворяване на потенциала на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“;  

 потребността на местните хора за развиване на местна икономика 

с местни суровини и ресурси, осигуряваща възможности за реализация на 

територията и качество на живот, привличащо млади хора. 
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На база извършеното проучване на територията на СНЦ „МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ могат да се направят следните 

изводи: 

 територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“ има потенциал за налагане на местна/и марка и продукти с 

висока добавена стойност; 

 територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“ е недостатъчно рекламирана и популяризирана като 

дестинация, където потребителите могат да получат продукти с висока 

добавена стойност;  

 територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“ има неоползотворени възможности за добавяне на стойност 

чрез маркетинг към продуктите си; 

 информираността сред икономическите агенти от територията на 

СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ за продукти с висока 

добавена стойност и възможностите за тяхната пазарна реализация е 

недостатъчна, а е наличен значителен потенциал в селското стопанство и 

преработката на храни. 

Селското стопанство е един от важните за територията сектори. 

Директният достъп до потребителите е едно от важните средства за 

добавяне на стойност и повишаване на печалбата на земеделските 

производители, а електронната търговия и онлайн базирани системи за 

управление са важен инструмент за скъсяване на веригата за доставки.    

Внедряването на технологии и иновации ще помогне на местните стопани 

да повишат конкурентоспособността си, справяйки се с проблеми като 

недостиг на работна ръка и привличане на млади  хора. Възможността пред 
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местните икономически субекти е постигане на по-добра организираност 

на производството, равномерно разпределение на риска и на добавената 

стойност по веригата „производител - краен потребител“. 

Основните препоръки, които могат да бъдат отправени за 

повишаване капацитета на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, 

Вълчи Дол, Провадия“ за налагане на продукти с висока добавена стойност 

са в посока на: 

 създаване на организации на производители, които да обхванат 

всички сектори от територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“; 

 създаване и регистрация на търговска марка за продукти, 

произведени на територията на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“; 

 засилване на рекламата на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“; 

 създаване на уникалност, характерна за произвежданите продукти 

на територията, чрез спазване на традициите и суровините, които са 

характерни за региона. 

Дейностите, насочени към налагането на местна/и марка и продукти 

с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“ водят до развитие на местната икономика. 

При това ролята на местната инициативна група за насърчаване на 

сътрудничеството между различни заинтересовани страни на територията, 

за реализиране на инвестиционни проекти и оползотворяване на наличните 

ресурси на местно ниво е изключително важна. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ 

СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

1. Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на 

Република България до 2027 г.  

2. Национална програма за реформи на Република България в 

изпълнение на стратегията „Европа 2020“.  

3. Национална програма за развитие: България 2020  

4. Общински план за развитие на община Ветрино за 2014 - 2020 г. 

5. Общински план за развитие на община Вълчи Дол за 2014 - 2020 г. 

6. Общински план за развитие на община Провадия за 2014 - 2020 г. 

7. Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи Дол, 

Провадия“ 

8. Анализ на социално-икономическото развитие на страната след 

присъединяването й към Европейския съюз 

 

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТНА КАРТА 

 

Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, 

които ще са полезни за проучване на „уникалното в нас“ с цел установяване и по-

нататъшно налагане на местна/и марка и продукти с висока добавена стойност на 

територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““.  

 

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време! 

 
Инструкция за попълване: Моля, изберете само един отговор, който най-точно 

отразява вашето мнение или в най-голяма степен се отнася за Вас! 
 

1. Знаете ли какво означава понятието „висока добавена стойност“ към продукти? 

 Не  Да 

 По-скоро не  Не мога да преценя 

 

2. Какво, според Вас, е най-необходимо да притежава един продукт с висока добавена 

стойност? 

 Иновативност   Конкурентоспособност 

 Уникалност 

 Качество 

 Експортна ориентираност 

 Не мога да преценя 

 

3. Смятате ли, че бизнесът на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ може да предложи на пазара продукти с висока добавена стойност? 

 Не  Да 

 По-скоро не   Не мога да преценя 

 

4. Според Вас, в кои сектори на местно ниво могат да се произвеждат продукти с висока 

добавена стойност? 

Преработка на храни и селско стопанство  Машиностроене и електроника 

Културни и творчески (креативни) 

индустрии 

Информационни и комуникационни 

технологии 

Фармацевтична индустрия Компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 

Химична индустрия Не мога да преценя 

 

5. Какво смятате, че е най-необходимо на местния бизнес, за да произвежда продукти с 

висока добавена стойност? 

 Капитал   Човешки потенциал 

 Технологии и иновации 

 Природни ресурси 

 Подходящи политики 

 Не мога да преценя 

 

6. Според Вас, налични ли са човешки ресурси за производство на продукти с висока 

добавена стойност на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия? 
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 Не  Да 

 По-скоро не  Не мога да преценя 

 

7. Смятате ли, че на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““ се прилагат подходящи политики за маркетинг на продукти с висока 

добавена стойност? 

 Не  Да 

 По-скоро не  Не мога да преценя 

 

8. Къде смятате, че най-добре биха могли да се продават местните продукти с висока 

добавена стойност? 

 Местен пазар   Европейски пазар 

 Регионален пазар  Световни пазари 

 Национален пазар   Не мога да преценя 

 

9. Според вас, предприемането на какви мерки в секторите на местната икономиката 

може да доведе до производство на продукти с висока добавена стойност?  

Подобряване на конкурентоспособността 

на земеделското производство  

Превръщане на всички сектори в бизнес със 

стабилни и справедливи доходи на заетите  

Нарастване степента на устойчиво и 

ефективно използване на ресурсите в 

земеделието 

Развиване на професионалната 

квалификация и информираността на 

производителите от всички сектори 

Повишаване на количеството и качеството 

на човешкия капитал 

Модернизиране и технологично обновяване 

на секторите и инфраструктурата в отраслите 

Развитие и ускорено въвеждане на 

иновации в практиката 

 

10. Произвеждат ли се на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ продукти със запазена търговска марка? 

 Не  Да 

 По-скоро не  Не мога да преценя 

 

11. Моля, посочете продукти (услуги), произвеждани (предлагани) на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, които според Вас имат потенциал 

за налагане на местна/и марка: 

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

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

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

12. Опишете с до пет думи в какво се състои, според Вас, уникалността на територията на 

СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: 

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

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

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

 

13. Вие сте представител на: 
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 Публичен сектор  Нестопански сектор 
 Стопански  сектор  Друго …………….. 

 

14. Вашата възраст е:  

 До 30 години включително    Над 50 години до 65 години включително 

 Над 30 години до 50 години включително  Над 65 години 

 

15. Вашето образование е: 

 Основно  Висше 

 Средно  Друго …………… 

 

16. Вашият пол е: 

 Мъж  Жена 

 

 


