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Трансграничното сътрудничество като същност на 

еврорегиона. 

 

Еврорегионът е форма на трансгранично 

сътрудничество между териториални общества или 

местни власти на гранични региони на две или повече 

държави, които имат обща граница и където 

сътрудничеството е насочено към координиране на 

общи усилия, както и изпълнение на договорени 

действия в различни сфери на живот според националното законодателство 

и нормите на международните права за решаване на общи проблеми, 

отчитащи правата на хората, които обитават тази територия от двете страни 

на границата1.  

Правният статут на еврорегионите е различен. В един еврорегион могат 

да бъдат включени: общност по интереси без да се стига до регистрация на 

юридическо лице, Европейско обединение по икономически интереси, 

сдружение с нестопанска цел, работна общност без да е юридическо лице 

или публичен орган.  

Правни инструменти, които могат да бъдат използвани за 

еврорегионите: 

Най-често срещаният сред тези правни инструменти е 

споразумението за сътрудничество, договорен ангажимент от страна на 

подписалите го териториални власти за разработване на съвместни 

трансгранични инициативи. Няма стандартно споразумение за 

сътрудничество и трансграничната структура на управление обикновено е 

неформална, гъвкава и без правосубектност. 

Поради целта за създаване на автономни органи, които да могат да 

управляват трансгранични инициативи, през последното десетилетие от 

институциите на ЕС и Съвета на Европа бяха създадени няколко правни 

инструмента, които придават правосубектност на трансграничните 

                                                           
1 www.venice.coe.int 
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организации. Основните формули за сътрудничество включват Европейската 

група за териториално сътрудничество (EGTC), Европейската група по 

икономически интереси (EEIG) и Еврорегионалната група за сътрудничество 

(ECG). 

EGTC (създадена с Регламент /ЕО № 

1082/2006) е постоянна и автономна 

структура с правосубектност и 

предмет на публичното или частното право според националната 

юрисдикция, уреждаща мястото, където се намира седалището. Основните 

предимства на EGTC произтичат от:  

 дългосрочната политическа ангажираност на нейните 

членове;  

 по-голяма прозрачност;  

 възможността да се сключват договори и да се 

кандидатства за външно и европейско финансиране  

EEIG и ECG в този смисъл силно наподобяват функционалната логика 

на EGTC. Първият инструмент обикновено се използва за трансгранични 

икономически дейности, които включват участници от частния сектор и за 

които също се изисква създаване на юридическо лице. Основното 

ограничение на EEIG се състои в ограничения обхват на интервенцията, която 

трябва да бъде свързана с икономическата дейност на нейните членове чрез 

изключване на всякакви допълнителни дейности за ТГС. EEIG е сдружение, 

което има независима правосубектност и е признато във всички юрисдикции 

на ЕС. EEIG трябва да има членове, базирани в поне две държави от ЕС или 

Европейското икономическо пространство, и да е с нестопанска цел. 

ECG също позволява да се създаде юридическо лице, което управлява 

трансгранична инициатива от името на своите членове. Териториалните 

общности могат да създадат орган за трансгранично сътрудничество под 

формата на „група за еврорегионално сътрудничество“ (ECG) на 

територията на държавите-членки на Съвета на Европа. Целта на ECG е да 

насърчава, подкрепя и развива, в полза на населението, трансграничното и 

междутериториалното сътрудничество между своите членове в техните общи 
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области на компетентност и в съответствие с компетенциите, установени 

съгласно националното законодателство на съответните държави2. 

Еврорегионите могат да приемат и по-опростени организационни 

структури, регулирани от частното право. По този начин друга обща типология 

на правните инструменти, използвани в трансграничните споразумения, са 

различни форми на сдружения, които действат като опростени структури с 

юридическа правосубектност, но се уреждат само от частното право, 

приложимо към мястото, където се намира седалището на организацията. 

Гъвкавостта на структурите на асоциациите ги прави особено подходящи за 

реализиране на конкретни трансгранични инициативи като: технически 

консултации, насърчаване на конкретен съвместен проект, предварителни 

проучвания, както и инициативи за стратегическо планиране. 

Региони Хасково и Еврос. Биологично производство. Потенциал 

за сътрудничество 

В контекста на еврорегионите и инструментите за тяхното опериране, 

Сдружение „Бизнес Център Марица“ в Хасково, България, съвместно с 

Федерацията на професионалните занаяти и търговски сдружения на Еврос 

в Александрупули , Гърция разработи проект EU2BIO, който цели да 

подпомогне създаването на трансгранична биозона за земеделие, 

животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й функциониране 

като пилотен модел за организации и компании в региона на Хасково и 

Еврос.  

Според Плана за действие за развитие на биологичното производство в 

ЕС „Био регион е географска зона, в която фермерите, обществеността, 

туристическите оператори, асоциациите и публичните власти сключват 

споразумение за устойчиво управление на местните ресурси, основано на 

биологични принципи и практики“. 

Европейският съюз се ангажира с държавите-членки и 

заинтересованите страни, за да насърчи местната и дребномащабната 

обработка, за да се премине към „по-кратки вериги за доставки на 

                                                           
2 https://rm.coe.int/1680748053 
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биологични продукти, осигуряващи екологични и социални ползи“ като част 

от усилията си за подкрепа на търговията с биологични продукти в рамките на 

ЕС. 

Планът за действие също така насърчава държавите-членки да 

подкрепят развитието и създаването на био райони. В био-районите 

популяризирането на биологични продукти е тясно свързано с 

популяризирането на територията, за да се постигне пълно развитие на 

нейния икономически, социален и културен потенциал. Както се подчертава 

в Плана за действие на ЕС, „Био районите са се оказали успешни в 

интегрирането на биологичното земеделие и други местни дейности за 

повишаване на туристическата привлекателност и в райони, където туризмът 

не е развит“. В селските райони на европейските страни, които най-често 

остават в страни от инвестициите, био-регионите могат да играят важна роля 

за повишаване на стойността на местните и типични хранителни продукти, 

култура, традиции, природни ресурси и ландшафт в цялостна интегрирана 

стратегия, насочена към обновяване на териториално развитие и намаляване 

на обезлюдяването. 

Трансграничното сътрудничество има за цел да се справи с общите 

предизвикателства, идентифицирани съвместно в граничните региони, и да 

използва неизползвания потенциал за растеж в граничните райони. 

Партньорите по проект EU2BIO се съгласяват, че едно от тези 

предизвикателства, чиито потенциал не е използван в граничните Хасково и 

Еврос е темата за био храните и всички свързани с нея дейности. 

Мястото на изпълнение на проекта са областите Хасково в България и 

Еврос в Гърция.  

Област Хасково е разположена в югоизточната част на Южен 

централен район. Тя включва 261 населени места, организирани в 11 общини. 

с обща площ 5543 км². В областта живеят 211 565  души към 2021 г., което 

представлява 3,2 % от населението на страната. Десетте града на областта 

обитават 160 813 души, или 72 % от населението на областта. Земеделието в 

област Хасково се определя като традиционна дейност за населението. 

Нейното развитие във времето се е обуславяла от добрите качества на 
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почвите и благоприятните агро-климатични условия. Равнинният характер на 

релефа в северната и централната част на областта и плодородните почви 

влияят положително за развитието на всички отрасли и подотрасли на 

селското стопанство. В южната част на територията на областта, силното 

средиземноморско влияние, геоложкото минало на планината и 

особеностите на местния бит и култура са спомогнали за формирането и 

съхраняването на разнообразни хабитати, а това е довело до изключително 

високо биологично разнообразие. Хасково е зона с 93 защитени територии. 

Област Еврос се намира в североизточния ъгъл на Гърция, на 

естествената граница на страната с България на север и Турция на изток, и е 

една от трите тринационални точки, които съществуват в Гърция. Това е 

естествената граница на Гърция със съседните страни Турция и България. На 

запад граничи с административна област Родопи, а на юг се измива от 

Тракийско море. Несъмнено географското местоположение на Еврос е 

едно от предимствата, които могат да допринесат за стимулиране на 

икономиката, търговията, услугите, а също и туризма.  

Област Еврос е една от петте административни единици, съставляващи 

региона Източна Македония и Тракия. Към нейните административни граници 

спада и остров Самотраки. Регион Еврос включва 5 общини: община 

Дедеагач, община Орестиада, община Дидимотейко, община Суфли и 

община Самотраки. Административен център на областта е 

Александруполис с 72 750 жители. Той е и най-важният административен, 

икономически и търговски център на региона и същевременно пристанище 

на Тракия. 

Еврос има обща площ от 4 242 кв. км и население от 147 947 души.  

Еврос е равнинна област, като само 10,3% са планини, в сравнение с 

обширните равнини, които заемат 62,4% от площта на обжластта, голяма част 

от която е обработваема. Съществуването на река Еврос, нейните притоци и 

множество напоителни канали допринася за отглеждането на множество 

земеделски култури и животни. 

„Биологичното производство е цялостна система за управление на 

селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-
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добри практики по отношение опазването на околната среда и действията в 

областта на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване 

на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно 

отношение към животните, както и високи стандарти за производство, 

съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, 

произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.“3 

Биоземеделието днес е печеливша ниша. Все повече потребители 

проявяват интерес към екологично чистите плодове и зеленчуци, но твърде 

малко са българските производители, предлагащи биопродукти. 

Отглежданите по биологичен начин култури са с висока добавена стойност и 

би следвало земеделските производители да насочат усилията си към 

отглеждани на продукти от тази група, за да реализират по-големи приходи. 

Биологичното животновъдство в България е по-слабо развит сектор от 

биологичното растениевъдство, но в последните години се отбелязва 

тенденция към увеличаване броя на отглежданите по биологичен начин 

животни. 

Биологичното производство в област Хасково 

Област Хасково, като съставна част от биорегион Хасково-Еврос, е 

разположена в югоизточната част на Южен централен район. Тя включва 11 

общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, 

Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Стамболово и 

Тополовград. На територията на област Хасково живеят 211 565 души към 2021 

г., което представлява 3,2 % от населението на страната. Релефът на 

областта е разнообразен. Земеделието в област Хасково се определя като 

традиционна дейност за населението. Нейното развитие във времето се 

обуславя от добрите качества на почвите и благоприятните агро-климатични 

условия. В област Хасково използваната земеделска площ е между 23 % и 

37,9 % от общата площ на областта през 2020 г. 

                                                           
3 Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1)  
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Растениевъдството, като отрасъл е с по-голям дял в общата селскостопанска 

продукция в областта. Застъпени са най-вече зърнените, техническите и 

фуражните култури. Почти половината от структурата на обработваемата 

земя (46 %) в областта се формира от зърнени култури, вкл. пшеница, ечемик, 

ръж и тритикале, овес, царевица и други зърнени. 35 % дял от обработваемата 

земя заемат слънчогледът и други маслодайни. 

Животновъдството в Хасковска област е изключително концентрирано в 

частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните 

стопанства. В равнинните райони на областта се отглеждат говеда, свине и 

птици, а в полупланинските райони – овце и кози. 

Според данните за 2020 г. в област Хасково получилите средства за 

биологично растениевъдство и биологично животновъдство са 190 оператори. 

Най-много биологични производители, получили европейски средства има в 

община Свиленград – 48, следвани от Харманли и Хасково, където съответно 

са регистрирани 42 и 35. С най-малко регистрирани оператори, получили 

безвъзмездни средства са общините Тополовград и Симеоновград. 94 % от 

плащанията в областта са за биологично растениевъдство. Общата стойност 

на средствата, получени от био производителите в областта за 2020 г. възлиза 

на 2 663 375,93 лв. 

Според данните за 2021 г. в област Хасково заявилите и съответно получили 

средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство са 184 

оператори. Най-много биологични производители, получили европейски 

средства има в община Свиленград – 43, следвани от Харманли и Хасково, 

където съответно са регистрирани 42 и 37. С най-малко регистрирани 

оператори, получили безвъзмездни средства е община Симеоновград, 

където има един биологичен производител Според данните на Електронния 

регистър към МЗХ в областта преобладаващ отрасъл на селското стопанство 

е биологичното растениевъдство (83.4%). С 11.6% дял в структурата на 

биологичното производство в област Хасково е животновъдството, което 

основно се свързва с пчеларството. При няколко ЗП  е налице също 

отглеждане говеда и биволи. 7 на брой са преработващите оператори, 

регистрирани в общините Маджарово, Хасково, София и Димитровград. 
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Основните култури, които се отглеждат в област Хасково по биологичен начин 

са: сливи, орех и бадеми, формиращи 28,2% от общо сертифицираните 

дейности. От животновъдството с преобладаващ дял (88,4%) е пчеларството и 

производството на пчелини продукти. Като цяло прави впечатление 

концентрацията на отглеждани култури по биологичен начин за сметка на 

преработката и търговията, което демонстрира добре изградената 

структура в селското стопанство и наличието на повече производители, 

отколкото търговци и преработватели. Винените лозя, съставящи 

структуроопределящия отрасъл в областната икономика – винопроизводство, 

също заемат значителен дял при биологичните производства. 

Според данните за 2021 г. в област Хасково заявилите и съответно получили 

средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство са 184 

оператори. Най-много биологични производители, получили европейски 

средства има в община Свиленград – 43, следвани от Харманли и Хасково, 

където съответно са регистрирани 42 и 37. С най-малко регистрирани 

оператори, получили безвъзмездни средства е община Симеоновград, 

където има един биологичен производител.  

По отношение на размера на получените средства в областта може да бъде 

изведено, че 91,23 % от плащанията са за биологично растениевъдство, което 

се оформя като тенденция и от данните в Електронния регистър на 

производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин. Общата стойност на средствата, 

получени от био производителите в областта за 2021 г. възлиза на 2 674 469,95 

лв. От тях 0,69 % (18 463,29 лв.) са получените средства за био животновъдство, 

а 8,08% или 216 214,25 лв. за биологично пчеларство. Т. е. средно 1 биологичен 

оператор през 2021 г. е получил 14 535,16 лв. за своята дейност. При 

разпределение по общини в община Харманли са получени най-много 

средства за биологично растениевъдство и биологично пчеларство. 

Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се 

осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. 

Биологичните производители в област Хасково са използвали възможностите 
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на 11 контролиращи лица, като с най-много сключени договори с 

операторите в системата на контрол в биологичното производство в област 

Хасково (101 договора – 37%) е контролиращото лице „БАЛКАН БИОСЕРТ” 

ООД със седалище в гр. Пловдив. 

Според базата данни на производителите, преработвателите и търговците на 

земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин към януари 

2023 г. в област Хасково има включени и регистрирани 273 оператори. На 

територията на областта 82,8% от регистрираните операторите са физически 

лица, а 17,2% (47 оператори) са юридически лица. Направеният анализ на 

териториалното им разпределение показва, че най-големият брой 

регистрирани био производители, преработватели или търговци е в община 

Хасково – 66, а Община Свиленград заема второ място с 62 оператори. Трето 

място заема община Харманли (14,65%), където са регистрирани 40 от био 

производители, преработвателите и търговците на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин. Най-малко био производители към 

януари, 2023 г. в област Хасково има в община Симеоновград – трима 

земеделски производители. В Столична община е регистриран 1 био 

производител, опериращ на територията на областта с работна площадка в 

с. Мезек, община Свиленград - Катаржина естейт ЕООД с основна дейност - 

производство на вино от грозде.  

Тук е моментът да бъде направено уточнението, че за целите на това 

териториално разпределение са използвани наличните данни по 

регистрация на физическото лице – ЗП или ЮЛ – оператор. Т. е налице са 

производители, чиито работни площадки не са на територията на общината, 

в която са регистрирани, а и има и такива, които оперират извън територията 

на областта – напр. в  Област Стара Загора и обл. Пловдив. 

Интересна е картината на биологичното производство в областта по 

отношение на критерий „сертифицирани био площи“ – по този показател 

Община Маджарово заема първо място в областта, където са 

сертифицирани 34,8% от био площите в област Хасково, съгл. наличните 

данни. Второ място заема община Свиленград с 24,7 %, следвана от община 
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Харманли и община Хасково, съответно с 18,7% и 12,3%. В тези четири общини 

се намират повече от 90 % от сертифицираните като био площи в областта. 

По отношение на произведената биологична продукция в област Хасково 

може да бъде изведено следното: в община Свиленград има най-голямо 

количество биологична продукция в областта – 1 336,36 т. през 2022 г., 

следвана от община Харманли с 1 336,26 т. Заедно двете общини формират 

повече от 60 % от произведена биологична продукция през 2022 г. в област 

Хасково. Най-малко количества са регистрирани при община 

Симеоновград – 7,07 т.  

Според данните на Електронния регистър към МЗХ в областта преобладаващ 

отрасъл на селското стопанство е биологичното растениевъдство (83.4%). С 

11.6% дял в структурата на биологичното производство в област Хасково е 

животновъдството, което основно се свързва с пчеларството. При няколко ЗП  

е налице също отглеждане говеда и биволи. 7 на брой са преработващите 

оператори, регистрирани в общините Маджарово, Хасково, София и 

Димитровград. Това са: ЕТ Благовеста Василиева (Преработка и 

консервиране на месо и производство на месни продукти), Кавел Инвест 

ООД (Производство на други хранителни продукти); Катаржина естейт ЕООД 

(Производство на вино от грозде), Млечни продукти Тракия ЕООД (роизводство 

на мляко и млечни продукти), Тера Дивайн ЕООД (Производство на вино от 

грозде),  Христо Георгиев (Производство на други хранителни продукти) и 

Югоплод АД (Производство на други хранителни продукти) и Югоплод АД 

(Производство на други хранителни продукти). Според наличната 

информация преработващите био оператори в областта са ангажирани с: 

месни разфасовки; месо-зеленчукови консерви; месни заготовки (кайма; 

сурова наденица); Сурово-сушени деликатеси и колбаси; макаронени 

изделия от био лимец, био пшеница и  био ръж; лешниково масло и 

замразена левурда. С 3,5% дял е „Търговията и/или складирането на 

биологични продукти“ представена от Грани Еллас ЕООД, Кавел Инвест ООД, 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД, Сити-М ЕООД, Уикенд ООД, ХАЙ БИО ЯДКИ 

ЕООД, разположени в общините Свиленград, Хасково, Харманли и  
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Димитровград. Според наличните данни от Регистъра - търговията и/или 

складирането на биологични продукти в областта е свързана с: царевица; 

слънчоглед; твърда пшеница; рапица; био кафе; био кафе капсули; червено 

вино; розе; биологичен краве кашкавал; биологично краве сирене; 

биологично краве кисело мляко; Биологично пастьоризирано краве мляко; 

биологичен мед; биологични бульони; био пюрета; био храни за кърмачета и 

преходни храни; лешник ядка; лешников тахан и лешниково брашно. 

Общо сертифицираните поддейности в областта са 457, с които са 

ангажирани 273 оператори (физически и юридически лица). За 15 от 273 

регистрирани оператори не може да бъде открита информация за 

регистрацията им по населени места и информация за работни площадки. 

А за общо 46 оператори няма информация за конкретните сертифицирани 

дейности. Всичко това се дължи на факта, че за някои няма  публикуван 

сертификат, включващ информация за сертифицираните дейности и 

локация на оператора. За други оператори са налице сертификати, в които 

заради Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) са заличили 

данни за местонахождението на работните площадки и мястото на 

регистрация, които пък се асоциират с възможното идентифициране на 

физическите лица – оператори.   

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в област Хасково анализът показва, че при 74,7% от 

операторите в системата за контрол на биологичното производство 

продуктите са сертифицирани като биологични. 25,3% в област Хасково са 

продуктите в преход. При 67 от регистрирани дейности в областта са 

сертифицирани както биологични продукти, така и продукти в преход 

едновременно, което представлява към 14 % от био продукцията . 

Определението на преходния период е свързано с това, че всяко стопанство, 

което желае да произвежда по биологичен начин, трябва да премине през 

процес, известен като „преход“. През този период трябва да се използват 

методи на биологично производство, но получената продукция не може да се 
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продава като биологична. Продължителността на този преходен период 

зависи от вида на произвежданите биологични продукти:  

- 3 години за градини с многогодишни плодове от храсти, дървета и лози, 

- 12 месеца за паша на прасета и домашни птици, 

- 2 години за годишни култури за паша на сухоземни преживни животни. 

Съответно всички растения, отглеждани през периода на преход към 

биологично производство, трябва да произхождат от биологични семена. 

Към 2023 г. 3/4 от произведените продукти и храни и площи в системата за 

контрол са биологични, което демонстрира по-големия дял на 

производители, работещи от по-дълъг период в тази сфера.  

Най-много операторите на територията на областта отглеждат сливи, орех и 

бадеми, формиращи 28,2% от общо сертифицираните дейности. От 

животновъдството с преобладаващ дял (88,4%) е пчеларството и 

производството на пчелини продукти. То се нарежда на второ място в 

разпределението на сертифицираните дейности в областта.   

С по 19 сертифицирани дейности са регистрирани оператори с люцерна и 

лук.  

Угари, представляващи поддържани изорани и чисти от плевели, незасети с 

нищо през целия вегетационен период земи, са сертифицирани при 16 

производители.  

Винените лозя, съставящи структуроопределящия отрасъл в областната 

икономика – винопроизводство също заемат значителен дял при 

биологичните производства по брой– 12 производители. 

В 74 видове поддейности/продукция работят/отглеждат биологичните 

оператори на територията на областта. Средно по 2 типа поддейности се 

разпределят на всеки производител/преработвател или търговец. Като цяло 

прави впечатление концентрацията на отглеждани култури по биологичен 

начин за сметка на преработката и търговията, което демонстрира добре 

изградената структура в селското стопанство и наличието на повече 

производители, отколкото търговци и преработватели.  
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Разбира се, прави впечатление и наличието на дейности, които не са 

свързани с производство на продукти и храни, достигащи до крайния 

потребител на биологична продукция, напр. угари, ливади за косене, 

люцерна, пасища и др. Някои от тези дейности имат агротехническо 

значение, обогатявайки почвата с натрий, калций и други полезни вещества 

или целят основно подобряване на нископродуктивните естествени ливади и 

пасища, създаване на тревни полета във фуражните и специализираните 

полски сеитбообръщения, затревяване на пустеещи земи и рекултивация на 

площи, използвани за индустриални цели, или се ползват за добив на 

сено/сенаж чрез косене и т. н. Делът на този тип дейности е към 20 % от 

сертифицираните дейности от операторите.  

Според наличните данни от публикуваните сертификати на 273 биологичните 

производители сертифицираната площ  както биологична, така и в преход 

възлиза на 4 295,36 ха. Това представлява приблизително 2% от 

обработваемата площ в областта. Десетте сертифицирани видове дейности 

с най-голяма площ в областта са както следва:  

- Постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери 

за паша): 1473,66 ха  

- Орех: 378,28 ха 

- Бял трън: 276,47 ха 

- Ливади за косене: 255,74 ха 

- Люцерна: 254,95 ха 

- Мека пшеница-зимна: 239,12 ха 

- Сливи: 163,87 ха 

- Бадем: 160,15 ха 

- Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша) : 148,24 ха 

- Винени лозя: 115,13 ха 

Разпределението на сертифицираните био площи по общини е както 

следва:  

- Община Маджарово: 1493,24 ха 

- Община Свиленград : 1059,12 ха 
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- Община Харманли: 804,63 ха 

- Община Хасково: 526,86 ха 

- Община Ивайловград: 117,90 ха 

- Община Стамболово: 88,92 ха 

- Община Любимец: 69,98 ха 

- Община Димитровград: 64,68 ха 

- Община Тополовград: 42,41 ха 

- Община Минерални бани: 25,74 ха 

- Община Симеоновград: 2,52 ха 

По-различна е картината на сертифицираните поддейности според 

информацията за произведеното количество към 2022 г. Разбира се, това се 

обуславя от продуктивността на съответния вид култура, сезонност, 

необходимата площ за отглеждането им и др. Според направения анализ 

през 2022 г. в областта има произведен 4 436,58 тона биологичен продукт. 10-

е сертифицирани поддейности с най-голям обем на произведено 

количество биологичен продукт през 2022 г. са както следва:  

- Мека пшеница-зимна: 569,46 т. 

- Лук: 418,64 т. 

- Ливади за косене: 406,88 т. 

- Люцерна: 357,73 т. 

- Пъпеши: 283,30 т. 

- Винени лозя: 280,23 т. 

- Домати: 179,05 т. 

- Дини: 150 т. 

- Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша): 147,81 т. 

- Рапица-зимна: 136,39 т. 

- Сливи: 135,73 т. 

- Бял трън: 134,17 т. 

При сектор „животновъдство“ може да бъде изведено следното според 

наличните данни:  
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- Произведената продукция от сектор „животновъдство“ възлиза на 159,16 

т. биологичен продукт;  

- най-много биологични оператори в областта има в поддейност 

„Пчеларство и пчелни продукти“ 

- най-много произведено количество биологичен продукт през 2022 г. 

има в поддейност „Пчеларство и пчелни продукти“ - 74,41 т. 

- В поддейност „Говеда и биволи за клане“ и „отглеждане на говеда“ има 

произведен 71,46 т. биологичен продукт през 2022 г. 

- 13,3 т. е количеството сертифицирано като био биволско мляко 

- Най-много животински единици има регистрирани в поддейност 

„Пчеларство и пчелни продукти“: 5342 пчелни семейства 

- 751 животински единици са сертифицирани в поддейност „A2000B 

Говеда и биволи за клане“, а в  поддейност „A2000B Говеда“ – 638 бр. 

животински единици 

По-долу в анализа са представени данни, разпределени по териториален 

принцип – общините в областта, съответно с информация за 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин в тях, произведената продукция и 

контролирана територия. Важно е да бъде направено уточнението, че за 

източник на тази част от проучването е използвана базата данни на 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин, където информацията за 

сертифицираните площи и продукция не е налична за всеки биологичен 

производител, т. к. всеки сертифициращ орган оперира с различна бланка 

на сертификат и документи. В тази връзка е възможно да се получи 

изкривяване на резултатите по отношение на сертифицираните територии и 

продукти като биологични или продуктите в преход. Източникът на 

информация е ограничен във времеви хоризонт (януари, 2023 г.), т. к. всеки 

производител, преработвател и търговец има възможността да се 

регистрира/пререгистрира към определена дата, съответно и данните за 

регистрираните производителите, преработвателите и търговците на 
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земеделски продукти и храни, които са с актуални сертификати към 

посочения период. 

Съгласно проучването, разработено в рамките на проекта по дейност 3.1.2, 

са изведени следните перспективи и проблеми по отношение на 

биологичното производство в Област Хасково. 

- Налице са добри възможности за развитие на биологични продукти на 

територията на Област Хасково, които включват благоприятни почвено-

климатични условия, натрупан опит и добри практики от страна на 

сертифицираните биологични оператори на територията на областта 

(273 биологични оператори към 2022 г. с общо 457 сертифицирани 

поддейности, 4 295,36 ха сертифицирана площ като биологична и в 

преход, произведен 4 436,58 тона биологичен продукт). Възможностите 

в това отношение обаче тепърва предстоят, тъй като върху по-голямата 

част от земеделските площи в региона все още не се практикува 

биологично земеделие или животновъдство. 

- Профилът на земеделския производител на територията на Област 

Хасково може да бъде обобщен по следния начин: във възрастовата 

група 45 - 54 години; образован и с опит; разполагащ с разнообразни 

клиенти, сред които обаче липсват износителите; с разнообразна 

продукция, сред която плодове (череши, сливи, ябълки, праскови, дини, 

пъпеши, ягоди, орехи, бадеми), зеленчуци (домати, краставици, чушки, 

лук, чесън, моркови, зеле, картофи), зърнени и технически култури 

(пшеница, ечемик, слънчоглед, ръж, царевица, бобови, рапица, 

памук), лозя, лавандула, мед и пчелни продукти, мляко. 

- Профилът на потребителя на биологични продукти на територията на 

Област Хасково може да бъде обобщен по следния начин: във 

възрастовата група 25 - 54 години, зает предимно в частния сектор, с 

доход предимно до 3600 лв. на месец. 

- Сравнително доброто разбиране за биологичните продукти сред 

потребителите, регистрираното средно ниво на потребление на 

биологични продукти сред анкетираните (повечето потребители 
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консумират такива продукти, но по-рядко или случайно) и сравнително 

устойчив потребителски интерес към биологичните продукти означава, 

че е налице изградено доверие към този вид специфични продукти, 

което е предпоставка за бъдещо потребителско търсене, особено във 

времето когато здравословният начин на живот добива все по-голяма 

популярност. За да се насърчи бъдещото потребителско търсене е 

необходимо да се провежда отворена политика от страна на 

компетентните институции към гражданите по отношение развитието 

на биологичните продукти с цел осигуряване на навременна и 

достоверна информация, която има отношение към формирането на 

потребителските нагласи. Важно е също така биологичните оператори 

да спазват добрите практики на биологичното производство и да 

осигуряват необходимите инструменти, посредством които всеки 

потребител да се информира безпрепятствено за конкретния 

биологичен продукт.  

- Добрата ориентация на потребителите за различаване на 

сертифицираните биологични продукти от евентуални имитации 

посредством отличителните знаци на опаковките означава, че 

потребителите имат изградени навици как да се информират дали 

даден продукт е биологичен. В тази връзка от изключителна важност е да 

се насърчава активната позиция на гражданите в случаите, когато 

попаднат на имитиращи продукти, предлагани като биологични. 

Необходимо е да се промотира сред населението как и къде биха 

могли да подадат сигнал за подобен вид измами.  

- Проучването показва, че хранителните биологични продукти имат 

изключителен превес на потребление спрямо козметичните и други био 

продукти. Тук е необходимо да се проведе по-задълбочено проучване 

дали липсва предлагане на такъв вид биологични продукти на пазара в 

региона и каква е нагласата към тях.  

- Проучването показва устойчиви нагласи на потребителите към 

биологичните продукти като здравословни, качествени, с добри вкусови 

качества и с бъдещо потребителско търсене, но на висока цена и с 
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недостатъчно предлагане. Тази устойчива тенденция показва наличието 

на пазар на тези продукти, който не е задоволен и тепърва ще се 

развива. 

- За запазване на плодородието на почвата от страна на земеделските 

производители проучването регистрира малък дял на използване на 

популярни агротехнически мерки като обработка на почвата, 

сеитбообръщение и др., използване на животински тор, зелена тор и 

компост, както и тенденция към комбиниране на различни методи за 

контрол на вредителите от типа „интегрирано управление на 

вредителите“. Необходимо е обаче тези практики да бъдат 

насърчавани сред земеделските производители като 

екологосъобразни с цел запазване на добрите почвени характеристики 

и подобряване на възможностите за развитие на биологично земеделие 

в перспектива.  

- Проучването регистрира положителна нагласа на земеделските 

производители да работят съвместно със свои колеги за решаването 

на проблеми свързани с производството и маркетинга, което те 

осъществяват и към момента. Това означава, че има изградени, макар 

и неформални, мрежи на сътрудничество. Тези мрежи са добра 

основа за коопериране в сектора и биха били много полезни за 

разработването на общи проекти за привличане на допълнителни 

ресурси, за разработването на становища по общи проблеми и 

представянето им пред компетентните институции. Добър би бил 

подхода към институционализиране на такъв тип мрежа в регион 

Хасково, която може да подпомогне фермерите в различни посоки: 

повишаване на капацитета за развитие на биологични продукти, 

предоставяне на информация и консултации за развитието на 

биологични продукти и достъп до експортни пазари, съдействие при 

привличане на допълнителни ресурси, подпомагане на активна 

маркетингова и промоционална дейност и пр.  

- Бъдещата перспектива на работа на земеделските производители, 

която е регистрирана в проучването, показва че през следващите 10 
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години фермерите планират да продължат да се занимават със 

земеделска дейност и планират да разширят бизнеса.   

- Налице е слаба разпознаваемост на биологичните продукти от страна 

на потребителите, включително такива на конкретни местни 

производители, което означава, че се прилага слаба маркетингова 

стратегия при налагането на тези продукти на пазара и потребителите 

не са достатъчно добре информирани за тях. Липсата на 

разпознаваеми местни марки на биологични продукти също така 

означава, че пазарът на биологични продукти на територията на 

областта е зараждащ се. Наличието на утвърдени марки създава 

доверие към пазара и е предпоставка за привличане на повече 

потребители, а недостатъчната разпознаваемост и информираност за 

биологичните продукти е един от основните фактори за свитото им 

потребление. Тук могат да се прилагат различни подходи, като 

например: подобряване на информационната политика от страна на 

компетентните органи по отношение на разпознаваемостта на 

биологичните продукти; подобряване на маркетинга на тези продукти 

от самите производители, като тук могат да се търсят и възможности за 

сдружаване от общ интерес, привличане на допълнителни финансови 

ресурси на проектен принцип, особено когато говорим за малки 

биопроизводители, които не разполагат с достатъчно възможности за 

утвърждаване на марката си.  

- Проучването регистрира голяма група потребители, които разчитат на 

заблуждаващи и недостоверни източници за потвърждение на това 

дали даден продукт е биологичен (напр. места за продажба, 

препоръки), което се явява проблем пред развитието на биологичните 

продукти с оглед на това, че в даден момент потребителят не знае какъв 

продукт избира и може да бъде подведен, което пък създава нагласа 

за отръпване от този пазар. В тази връзка актуална и навременна мярка 

е провеждането на информационна кампания по въпросите на 

биологичните продукти, насочена към населението.  
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- Проучването регистрира малък дял на тези, които отказват да 

потребяват биологични продукти или това са потребителите „извън 

пазара“. Тези потребители изобщо не са запознати с концепцията 

“биологичен продукт”, следователно на този етап те не могат да бъдат 

причислени дори към групата на потенциалните потребители на 

пазара на биологични продукти. Тук интересно е да се разгледа 

причината, поради която тези потребители остават „извън пазара“, а 

именно: липсата на доверие, че тези продукти са био. Макар и делът 

на тези потребители да е по-малък, необходимо е да се работи за 

положителния имидж на биологичните продукти сред населението.  

- Слабата информираност на потребителите за биологичните продукти 

е предпоставка за формирането и препредаването на невярна 

информация, особено и поради факта, че информация за този вид 

продукти се търси предимно в Интернет и от кръга на приятели, роднини 

и познати, за сметка на официални публични източници, като 

например институции и специализирани здравни източници. 

Недостатъчната информираност на потенциалните и настоящите 

потребители по темата за биологичните продукти и техните 

характеристики, освен че създава опасност за неразпознаването им от 

имитации и фалшификати, може да създаде неоправдани нагласи и 

очаквания към биопродуктите, които от своя страна могат да доведат до 

разочаровани и отдръпване. Необходимо е да се провежда адекватна 

политика по информиране на населението относно този вид продукти 

и налагане сред населението както на техния добър имидж, така и на 

добрия имидж на компетентните институции, имащи отношение към 

биологичните продукти, като се има предвид, че Интернет е основното 

място за информация, за сметка на телевизията, официалните 

източници не се разпознават като надеждни източници на информация. 

- Проучването регистрира, че земеделските производители предпочитат 

да използват химически пред органични торове, както и химически 

пестициди пред биологични и органични методи за контрол. Те 

определят органичните торове и органичните методи за контрол като 
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скъпоструващ разход, а в същото време тези торове и методи са 

определящи за биологичния начин на култивация. В допълнение 

използването на органични торове и органични методи води до 

оскъпяване на производството и намаляване на 

конкурентоспособността на произведените продукти. В тази връзка от 

изключителна важност за биологичното производство е неговото 

субсидиране и от изключителна важност е ролята на държавата за 

подаване на прозрачна и навременна информацията във връзка с 

възможностите за финансиране на биологично производство към 

потенциалните бенефициенти. Ролята на държавата за развитието на 

биологичното производство се оценява като изключително важна от 

земеделските производители, което означава още, че този сектор е 

силно зависим от държавната подкрепа. Тук е важно да се отбележи, 

че във формирането на държавната политика  за развитието на 

биологичното производство активни участници трябва да бъдат самите 

земеделски стопани, които могат да адекватно да представят и 

обобщят регистрираните от проблеми на терен.  

- Проучването регистрира, че земеделските производители са на 

мнение, че употребата на химически препарати не се отразява 

неблагоприятно върху здравето на хората и животните и че без 

употребата на химически пестициди ще се стигне до силно заразяване 

с вредители, въпреки че са  запознати с предлагането на органични 

торове и пестициди. Тази нагласа не благоприятства в положителна 

посока развитието на биологичните продукти, дори напротив, 

затруднява преминаването към биологично производство в бъдеща 

перспектива.  

- Според земеделските производители стопанствата с биологично 

производство се радват на добър имидж, но местното потребление на 

биологични продукти е недостатъчно, поради високата цена на 

продуктите. Биологичното земеделие е трудоемко и същевременно с 

ниски добиви, според мнeниeто на фермерите. Тук отново се откроява 
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водещата роля на държавата по отношение на провежданата политика 

за субсидиране на сектора. 

- Проблем за развитието на биологични продукти е непознаването и 

недоверието на земеделските производители към органите за контрол 

и сертификация на биологичните продукти, както и определянето на 

процеса по сертификация и инспекция, като изискващ високи разходи, 

което се регистрира в проучването. 

- Проблем за развитието на биологични продукти представлява достъпа 

до информация и консултации в тази сфера и проучването 

регистрира, че повечето земеделски производители се затрудняват да 

намерят информация и съвети за биологичното производство и за 

достъп до експортни пазари на тези продукти. Тук следва да се 

отбележи, че на регионално ниво липсва официална обобщена 

статистика за биологичното производство, както и липсват 

стратегически и планови документи за биологично производство. 

Оскъдни са и тези документи на национално ниво. Всичко това освен че 

затруднява фермерите, които биха желали да се занимават с 

биологично производство, затруднява и процеса на формулиране на 

ясни, навременни и адекватни политики в тази посока.   

- В резултат на проучването е налице следната тенденция: по-голямата 

част от земеделските производители на територията на Област Хасково 

определят стопанствата си като неподходящи за биологично 

земеделие, нямат възможност да използват органични торове, не могат 

да си позволят разходите за сертифициране и инспекция, не биха 

произвеждали биологични плодове и зеленчуци през следващите пет 

години.  

 

Биологичното производство в област Еврос 

Представените кратки данни за производството по биологичен начин на 

селскостопански продукти в България и Гърция, вкл., показва значителният 

потенциал на този сектор за производство и реализация на конкурентни 

продукти. За постигане на висока конкурентоспособност, обаче, е 
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необходимо производството да се постави на научна основа, земеделските 

производители да имат актуална информация за пазарното търсене и 

предлагане, както и за нови технологии и иновации, водещи до разширяване 

на асортимента и повишаване производителността на труда. В условията на 

клъстеризация в селското стопанство ще бъде осъзната ползата от 

биологичното земеделие и животновъдство, както за здравето на 

потребителите, така и за реализиране на висока добавена стойност от 

реализацията на продукцията; ще може да се съобразява производството с 

измененията в пазарното търсене; ще се въвеждат иновативни методи на 

производство и подходящо разпределение на произвежданите растителни 

продукти съобразно пазарното търсене и всички тези проблеми се решават 

успешно със създаването на клъстери, в които се включват като партньори 

научни институти и специалисти в различни области на бизнеса. Особено 

ефективен инструмент може да бъде създаването на устойчиви връзки между 

производители от двете страни на границата България – Гърция. Те биха 

предоставили възможност за обвързване в единна верига доставчици на 

ресурси и оборудване, специализирани услуги, земеделските 

производители и преработващите предприятия, доставчиците на продуктите 

до крайния потребители, както и организации, подкрепящи този бизнес. 

Създаването на такава организация е предмет на настоящата 

разработка, което би било добра основа за постигане на амбициозни цели 

да се работи в сътрудничество между български държавни органи и 

институции, органите на местно самоуправление, с представители на 

бизнеса и неправителствени организации от Българския регион Хасково и 

Еврос – в Гърция. 

След направено проучване и анализа на приложимите нормативни 

документи относно правните инструменти, които могат да бъдат използвани 

за институционализиране на трансгранично партньорство екипите на 

Сдружение „Бизнес Център - Марица“ и Федерацията на професионалните 

занаяти и търговски асоциации в Еврос предлагат следните конкретни 

разработки: 
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Правна рамка за създаване на Европейска група за 

териториално сътрудничество (ЕГТС)4 

Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) може да се 

създаде на територията на Европейския съюз със статут на юридическо лице 

като това се определя в Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. Такива групи се създават с цел да се 

улесни и насърчи трансграничното, транснационалното и 

междурегионалното сътрудничество, включително един или повече аспекти 

на трансграничното, транснационалното и междурегионалното 

сътрудничество между държавите членки или техните регионални и местни 

органи, като те дават възможност на тези партньори да осъществяват 

съвместни проекти, да обменят опит и да подобряват координацията на 

териториалното устройство.  

Обхватът на ЕГТС може да се определи в следните насоки. На ЕГТС 

може да бъде поверено осъществяването на програми, съфинансирани от 

Европейския съюз, или всяко друго действие на трансгранично 

сътрудничество със или без финансовата намеса на Съюза. Примери за 

такива дейности са: 

- управлението на трансгранични транспортни съоръжения или 

болници; 

- реализацията или управлението на трансгранични проекти за 

развитие; 

- обменът на опит и добри практики; 

- управлението на съвместни трансгранични програми, които 

могат да финансират проекти от общ интерес за партньорите по ЕГТС. 

Създаването на ЕГТС носи на своите членове множество предимства: 

- тя дава възможност на своите членове да създадат единно 

юридическо лице и да ползват единен набор от разпоредби с цел 

осъществяването на общи инициативи в две или повече държави членки; 

                                                           
4 European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) 
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- тя дава възможност на заинтересованите страни от две или повече 

държави членки да си сътрудничат в рамките на общи инициативи, без да е 

необходимо да подписват международно споразумение, подлежащо на 

ратифициране от националните парламенти; 

- тя дава възможност на държавите членки да участват пряко и 

единогласно в покани за представяне на предложения в рамките на 

териториалните програми на Съюза и да действат в този контекст като единен 

ръководен орган. 

Участието в ЕГТС ще позволи на членовете директно кандидатстване по 

проекти в Брюксел, от каквато възможност се възползват постоянно 

останалите изградени ЕГТС в другите европейски страни. Според регистъра 

на Комитета на регионите от влизането в сила на Регламент 1082/2006 (ЕО) на 

Европейския парламент и на Съвета до този момент са създадени 63 ЕГТС, 

като се очаква появата и на нови. В съществуващите ЕГТС членуват над 650 

местни и регионални власти от 19 държави членки. Ежегодно публикуваният от 

КР мониторингов доклад показва, че повечето ЕГТС извършват стратегически 

дейности за икономическо развитие, пряко свързани със създаването на 

растеж и работни места. Заетостта и предприемачеството са сред 

водещите цели на тези дейности, но групите работят и в много други сфери 

като иновациите, професионалното обучение, образованието, транспорта, 

туризма, околната среда, здравето и културата. Повечето от дейностите на 

групите имат пряк осезаем ефект върху икономиката на районите, в които те 

работят. 

Съгласно чл.3 на Регламента за ЕГТС една група може да бъде 

създадена от партньори, установени на територията на поне две държави 

членки и спадащи към една или няколко от следните категории: 

 държави-членки или органи на национално равнище; 

 регионални органи; 

 местни органи; 

 публични предприятия по смисъла на член 2, параграф 1, 

буква б) от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на 
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Съвета или публичноправни организации по смисъла на член 1, 

параграф 9, втора алинея от Директива 2004/18/ЕО на 

 Европейския парламент и на Съвета; 

 предприятия, на които е възложено извършването на услуги 

от общ икономически интерес, в съответствие с приложимото право на 

Съюза и национално право; 

 национални, регионални или местни органи или 

организации, или предприятия, от трети държави, при определени 

условия. 

Могат да бъдат членове също така и сдружения на институции, 

принадлежащи към една или няколко от тези категории. 

ЕГТС трябва да има най-малко следните органи (чл.10.): 

- Общо събрание, съставено от представители на членовете на 

ЕГТС; 

- Директор, представляващ ЕГТС и действащ от нейно име. 

Членовете на ЕГТС могат да решат чрез устава да създадат 

допълнителни органи. Един член може да бъде оправомощен да изпълнява 

задачите на ЕГТС. Общото Събрание определя годишен бюджет. 

Към 31.12.2022 г. броят на Европейските групи за териториално 

сътрудничество (ЕГТС), за чието учредяване Комитетът на регионите на 

Европейския съюз е получил известие съгласно член 5 от Регламент № (ЕО) 

1082/2006  на Европейския парламент и на Съвета е 865. Регистърът на ЕГТС се 

управлява от Комитета на регионите. 

Приет е специален регламент, който обхваща действия в рамките на 

европейското териториално сътрудничество, подкрепяни от Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР). Европейското териториално 

сътрудничество е инструмент на политиката на сближаване, предназначен 

да разрешава проблеми, които надхвърлят административните граници и 

изискват намирането на общо решение, като с общи усилия се развива 

потенциала на различни територии. С планирането на почти 10 милиарда 

                                                           
5 https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/egtc.aspx  
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евро за периода 2021-2027 г., се цели обновяване развитието на Interreg - със 

засилено сътрудничество с партньорските държави с Interreg IPA, Interreg NEXT 

и интегрирането на специално направление за сътрудничество между най-

отдалечените региони на ЕС и съседните държави. Правната рамка на 

европейското териториално сътрудничество се основава на чл.178 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и Регламент (ЕС) № 

1299/2013 от 17 декември 2013 г. 

ЕГТС се създава и определя с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета, който е изменен с Регламент (ЕС) № 

1302/2013. Съгласно чл.2 на Регламент (ЕО) № 1082/2006 веднъж създадена 

ЕГТС е обект на: 

- Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета; 

- Разпоредбите на Конвенцията и Устава, приети от членовете на 

ЕГТС; 

- националното право на държавата-членка, в която се намира 

седалището на ЕГТС при въпроси, които не са уредени от Регламент (ЕО) № 

1082/2006 или са само частично уредени от него.  

Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

дефинира: характера и състава на ЕГТС (включително приемане на членове 

от трети държави или отвъдморски страни или територии), приложимото 

право, по какъв начин се образува ЕГТС, как се придобива статут на 

юридическо лице, определя ангажимента за публикуване в Официален 

вестник на ЕС, по какъв начин се осигурява контролът на управлението на 

публичните фондове от ЕГТС, задачите на ЕГТС, какви са изискванията към 

съдържанието на Конвенцията и Устава на ЕГТС, какви да бъдат органите на 

групата, нейният бюджет. Регламентът съдържа и разпоредби свързани с 

ликвидация, несъстоятелност, прекратяване на плащанията и отговорност, с 

конфликт на обществения интерес, начините за разпускане и юрисдикцията 

по отношение на трети лица, които се считат ощетени от действия или 

бездействия на ЕГТС.  
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Съгласно разпоредбите на чл. 18 на Регламент 1082/2006 държавите-

членки "трябва да приемат съответните разпоредби, които са подходящи за 

осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент". В този 

смисъл Регламент 1082/2006 се допълва от националните разпоредби, 

приети от всяка държава-членка на ЕС по отношение на правилата за 

учредяване, регистрация и членство в ЕГТС. Българското законодателство дава 

възможност на български юридически лица да могат да членуват в ЕГТС, 

регистрирано в Република България или в друга държава членка на 

Европейския съюз чрез разпоредбите на Постановление № 24 на МС от 10 

февруари 2015 г., в което се дефинират национални правила относно 

учредяване, регистрация и членство в Европейските групи за териториално 

сътрудничество. 

Стъпките, които е необходимо да се предприемат за създаване на ЕГТС 

преминават основно през два етапа (учредяване и регистрация). 
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Всяка ЕГТС се ръководи от Конвенция, приета единодушно от членовете 

й. Настоящото предложение за Конвенция има за цел да послужи като базов 

образец за институциите, които заедно възнамеряват да основат ЕГТС. 

Образецът следва да се адаптира съобразно спецификите на конкретната 

ЕГТС, партньорството и приложимото национално право. Задължителните 

елементи на Конвенцията са тези посочени в чл. 8 (2) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1082/2006. 

 

Конвенция на ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

[ИМЕ НА ЕГТС] 

Въз основа на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юли 2007 г. относно Европейската група за 

териториално сътрудничество (ЕГТС) 

ПРЕАМБЮЛ6 

ЧЛЕН 1 – НАИМЕНОВАНИЕ  

Наименованието на ЕГТС е [НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕГТС] 

- Забележка: ако членовете на ЕГТС са с ограничена отговорност, 

наименованието на ЕГТС трябва да включва думата "ограничен"7 (на 

английски език "limited"). 

ЧЛЕН 2 – СЕДАЛИЩЕ  

Седалището на ЕГТС се намира в [ИМЕ НА СТРАНАТА – ПОЩЕНСКИ 

АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕТО] 

- Забележка: ако седалището не е същото като на оперативния офис, 

местоположението на оперативния офис може да се посочи тук. 

ЧЛЕН 3 – ЗОНА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ  

[СПИСЪК НА ЗОНИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕГТС] 

- Забележка: Не е задължително зоната на интервенция на ЕГТС да 

съответства на общата площ на всеки член (например, ако дадена държава-

                                                           
6 Преамбюлът не е задължителен елемент 
7 Чл. 12 (2) от Регламент (ЕО) № 1082/2006 
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членка е член на ЕГТС, това не означава, че цялата площ на страната е 

обхваната от ЕГТС). 

- Опция: Възможност за асоцииране на територии извън покритието на 

ЕГТС с дейностите на ЕГТС при ад хок. 

ЧЛЕН 4 – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1 Основна цел 

Целта на ЕГТС е да укрепи и засили транснационалното и регионалното 

сътрудничество между нейните членове. Тя има за цел да засили 

икономическото и социално сближаване чрез реализиране на обща 

стратегия, проекти и мерки за развитие. [ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЕГТС].  

- Забележка: Очаква се разбира се ЕГТС да допринесе чрез дейността 

си за укрепването на икономическото и социалното сближаване, но това не 

е задължително да бъде писмено обосновано в Устава и в Конвенцията (чл. 7 

от Регламент (ЕО) № 1082 / 2006) (в повечето случаи това участие произтича от 

само себе си).  

4.2 Задачи 

Специфичните задачи на ЕГТС са: [ИЗБРОЯВАТ СЕ СПЕЦИФИЧНИТЕ 

ЗАДАЧИ НА ЕГТС] 

- Засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите. 

- Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии и на тяхното използване и качество. 

- Повишаване на конкурентоспособността на МСП. 

- Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на 

въглеродните емисии. 

- Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и 

превенцията и управлението на рисковете 

- Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите 

- Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите 

инфраструктури. 
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- Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила 

- Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и 

дискриминацията 

- Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот. 

- Подобряване на ефективността на държавната администрация. 

4.3 Продължителност на ЕГТС 

ЕГТС се създава за [НЕОПРЕДЕЛЕНА / ОПРЕДЕЛЕНА] продължителност на 

действие [ДО ... И КРАЙНА ДАТА, АКО Е С ОГРАНИЧЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ] 

4.4 Разпускане 

- Удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото 

имущество    

- Процедура за разпускане: начална дата; ликвидатори: функции и 

мисия. 

ЧЛЕН 5 – ЧЛЕНОВЕ 

Членовете на ЕГТС са: [СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ]. 

- Опция: Правила за членство. 

ЧЛЕН 6 - ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

Членовете ще спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската 

група за териториално сътрудничество (ЕГТС), както е изменен, и ще спазват 

националните разпоредби на държавата-членка, в която е седалището на 

ЕГТС. 

За тълкуването и прилагането на конвенцията е приложимо 

законодателството на [ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ПО СЕДАЛИЩЕ НА ЕГТС]. 

ЧЛЕН 7 - СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ 

В интерес на взаимно признаване на правните системи на членовете 

на ЕГТС от други участващи държави-членки, включително по въпросите на 

финансовия контрол, приема се, че цялата документация, необходима за 

финансов контрол следва да се предоставя на езика на независимите 

външни одитори [ИМЕ, АКО Е ПРИЛОЖИМО] и в изискваната форма. 

ЧЛЕН 8 - ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА 
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Измененията на Конвенцията изискват одобрението на членовете на 

ЕГТС. Въз основа на предложение за изменение от член на [СЪБРАНИЕТО ИЛИ 

ДРУГ СЪОТВЕТЕН ОТГОВОРЕН ОРГАН], предложението следва да бъде 

представено на събранието за решение. Всяко изменение на конвенцията 

изисква одобрение от членовете. Всеки член информира своята държава-

членка за целите на изменението и изпраща на своята държава-членка копие 

от предложението на изменение. Всяка поправка трябва да бъде 

публикувана в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската 

група за териториално сътрудничество (ЕГТС). 

ЧЛЕН 9 - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Членовете на ЕГТС ще уведомят Комитета на регионите за настоящата 

Конвенция в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2006. 

[ДРУГИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ] 

Дата и място 

Подписи 
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Уставът на ЕГТС се приема от нейните членове с единодушие въз 

основа на нейната конвенция и в съответствие с нея. 

Настоящото предложение за Устав има за цел да послужи като базов 

образец на институциите, които заедно възнамеряват да основат ЕГТС. 

Образецът следва да се адаптира съобразно спецификите на конкретната 

ЕГТС, партньорството и приложимото национално право. Задължителните 

елементи на Устава са тези посочени в чл. 9 (2) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1082/2006. 

 

Устав на ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

[ИМЕ НА ЕГТС] 

Въз основа на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юли 2007 г. относно Европейската група за 

териториално сътрудничество (ЕГТС) 

ЧЛЕН 1 – НАИМЕНОВАНИЕ  

Наименованието на ЕГТС е [НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕГТС] 

ЧЛЕН 2 – СЕДАЛИЩЕ  

Седалището на ЕГТС се намира в [ИМЕ НА СТРАНАТА – ПОЩЕНСКИ 

АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕТО] 

ЧЛЕН 3 – ЗОНА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ  

[СПИСЪК НА ЗОНИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕГТС] 

- Забележка: Не е задължително зоната на интервенция на ЕГТС да 

съответства на общата площ на всеки член (например, ако дадена държава-

членка е член на ЕГТС, това не означава, че цялата площ на страната е 

обхваната от ЕГТС). 

ЧЛЕН 4 – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1 Основна цел 

Целта на ЕГТС е да укрепи транснационалното и регионалното 

сътрудничество между нейните членове с оглед засилване на 

икономическото и социално сближаване чрез реализиране на обща 

стратегия, проекти и мерки за развитие. [ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЕГТС].  
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- Забележка: Очаква се разбира се ЕГТС да допринесе чрез дейността 

си за укрепването на икономическото и социалното сближаване, но това не 

е задължително да бъде писмено обосновано в Устава и в Конвенцията (чл. 7 

от Регламент (ЕО) № 1082 / 2006) (в повечето случаи това участие произтича от 

само себе си).  

4.2 Оперативни цели 

По-специално ЕГТС има за цел да [ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ НА ЕГТС - 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ПРИНОС ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО / 

РАЗВИТИЕ] 

- Общи програми за регионално развитие (за чието изпълнение е 

необходимо да се получи одобрение както от ЕС, така и на национално ниво) 

и разработване / изпълнение на транснационални проекти;  

- Развитие на производството на био продукти  

4.3 Задачи 

Специфичните задачи на ЕГТС са: [ИЗБРОЯВАТ СЕ СПЕЦИФИЧНИТЕ 

ЗАДАЧИ НА ЕГТС] 

- Засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите. 

- Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии и на тяхното използване и качество. 

- Повишаване на конкурентоспособността на МСП. 

- Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на 

въглеродните емисии. 

- Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и 

превенцията и управлението на рисковете 

- Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите 

- Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите 

инфраструктури. 

- Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила 
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- Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и 

дискриминацията 

- Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот. 

- Подобряване на ефективността на държавната администрация. 

4.4 Продължителност на ЕГТС 

ЕГТС се създава за [НЕОПРЕДЕЛЕНА / ОПРЕДЕЛЕНА] продължителност на 

действие [ДО ... И КРАЙНА ДАТА, АКО Е С ОГРАНИЧЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ] 

4.5 Разпускане 

- Удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото 

имущество    

- Процедура за разпускане: начална дата; ликвидатори: функции и 

мисия. 

ЧЛЕН 5 – ЧЛЕНОВЕ 

Членовете на ЕГТС са: [СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ]. 

ЧЛЕН 6 - ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

Членовете ще спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската 

група за териториално сътрудничество (ЕГТС), както е изменен, и ще спазват 

националните разпоредби на държавата-членка, в която е седалището на 

ЕГТС. 

За тълкуването и прилагането на устава е приложимо 

законодателството на [ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ПО СЕДАЛИЩЕ НА ЕГТС]. 

ЧЛЕН 7 - СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ 

В интерес на взаимно признаване на правните системи на членовете 

на ЕГТС от други участващи държави-членки, включително по въпросите на 

финансовия контрол, приема се, че цялата документация, необходима за 

финансов контрол следва да се предоставя на езика на независимите 

външни одитори [ИМЕ, АКО Е ПРИЛОЖИМО] и в изискваната форма. 

ЧЛЕН 8 - ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА 

Измененията на Конвенцията изискват одобрението на членовете на 

ЕГТС. Въз основа на предложение за изменение от член на [СЪБРАНИЕТО ИЛИ 

ДРУГ СЪОТВЕТЕН ОТГОВОРЕН ОРГАН], предложението следва да бъде 
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представено на събранието за решение. Всяко изменение на конвенцията 

изисква одобрение от членовете. Всеки член информира своята държава-

членка за целите на изменението и изпраща на своята държава-членка копие 

от предложението на изменение. Всяка поправка трябва да бъде 

публикувана в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската 

група за териториално сътрудничество (ЕГТС). 

ЧЛЕН 9 – ОРГАНИ 

Органите на ЕГТС са: 

- Общо събрание 

- Директор 

- [ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ] 

ЧЛЕН 10 – ОБЩО СЪБРАНИЕ 

10.1 Задача  

Общото събрание е отговорно за приемането на общата стратегия и 

годишните планове за работа [ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ]. 

Общото събрание е отговорно за приемането на годишния бюджет на ЕГТС в 

съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1082/2006. [ВЪЗМОЖНИ 

допълнителни задачи]: напр.: 

- Опрощаване 

- Задачи на ЕГТС 

- Покупки и продажби, придобиване на собственост 

- Участие в други организации 

- Заеми 

- Промяна на устава 

- Приемане на Правилник за дейността 

- Избор на членове на съвета 

Забележка: Допълнителни задачи могат да бъдат възлагани от членовете 

на Общото събрание съгласно Регламента за ЕГТС и националното 

законодателство на държавата-членка, в която е регистрирана ЕГТС. 

10.2 Председател  

[ПРЕДСЕДАТЕЛ – ФУНКЦИИ – ПРАВИЛА] 
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10.3 Процедури за вземане на решения  

Гласуване: Всеки член има право на един глас. 

Заместване: Членовете могат да бъдат представлявани от [СПИСЪК НА 

ВЪЗМОЖНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ - ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА] или всяко друго лице, 

имащо право да гласува. 

10.4 Интеграция на нови членове 

10.5 Оставка на член 

10.6 Изключване на членове 

Общото събрание решава предложението за изключване на член/ове. 

Предложението трябва да бъде подадено до [ОТГОВОРЕН ОРГАН]. 

10.7 Решение за изменения на конвенцията и/или устава и разпускане 

на ЕГТС. 

Общото събрание се произнася по изменения на конвенцията или 

устава и за разпускането на ЕГТС. 

10.8 Определяне на счетоводител/и / контрольор/и 

- [ОТГОВОРЕН ОРГАН ЗА НАЗНАЧАВАНЕ] 

- [ПРАВЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ] 

- [ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ/КОНТРОЛЬОРИТЕ] 

 

10.9 Правила, приложими към заседанията на Общото събрание 

- Покана: Поканата трябва да бъде изпратена от [ОТГОВОРЕН ОРГАН] на 

членовете на Общото събрание най-малко [БРОЙ РАБОТНИ ДНИ/СЕДМИЦИ] 

предварително. Допълнителните точки за обсъждане трябва да бъдат 

изпратени до [ОТГОВОРЕН ОРГАН] поне [БРОЙ ДНИ] преди заседанието. Тези 

допълнителни точки ще бъдат съобщени на Общото събрание в началото на 

заседанието. 

- Честота на заседанията 

- Извънредни заседания [ПРИЛОЖИМИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА 

СВИКВАНЕ НА ТАКИВА ЗАСЕДАНИЯ].  

- Протокол [СЪДЪРЖАНИЕ; ОТГОВОРЕН ОРГАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ И 

ПОДПИСВАНЕ]. 

ЧЛЕН 11 – СЪВЕТ [АКО Е ПРИЛОЖИМО - ПО ИЗБОР] 
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11.1 Членове и членство (процедура за избор, продължителността на 

мандата, и т.н.) 

11.2 Задача - сфера на въздействие 

11.3 Честота на заседанията 

11.5 Процедури за вземане на решения 

ЧЛЕН 12 – ДИРЕКТОР 

12.1 Процедура за подбор / назначаване 

12.2 Функции 

12.3 Въпроси, за които се изисква одобрение от общото събрание или 

борда 

12.4 Отговорност 

ЧЛЕН 13 - ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Кворум на Събранието: 

- За ежедневни решения: мнозинство [ДРУГО ПРАВИЛО] на 

членовете, присъстващи на заседанието 

- За решения относно изменение на конвенцията и/или устава: 2/3 

[ДРУГО ПРАВИЛО] на членовете, присъстващи на заседанието 

ЧЛЕН 14 – РАБОТЕН ЕЗИК/ЕЗИЦИ 

14.1 Работен език/езици 

Работният/работните език/езици на ЕГТС е/са: [РАБОТЕН ЕЗИК/ЕЗИЦИ] 

14.2 Приложими правила (документация, правила по време на срещи, 

и т.н.) 

Член 15 – ФУНКЦИОНИРАНЕ 

Администриране на персонала, процедури за подбор на персонал и 

работни договори [ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ] са отговорност на [ОРГАН]. 

За тези процедури, приложимото право е правото на държавата-членка по 

седалището на ЕГТС. 

- Опция: Клонове, ако е приложимо, може да се упоменат тук. 

Член 16 – ФИНАНСИ 

16.1 Годишни вноски на членовете на ЕГТС 

[ПРАВИЛА / ДЯЛ; ПРОЦЕДУРИ] 

16.2 Кредити 
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[СЪОТВЕТНАТА ПРОЦЕДУРА] 

 

16.3 Кандидатстване за финансиране от ЕС (ако е приложимо)  

С цел да бъде в състояние да изпълни своите цели, ЕГТС има право да 

кандидатства за публично финансиране и субсидии 

16.4 Счетоводни и бюджетни правила  

Приложимите отчетни и бюджетни правила са тези на държавата-

членка, в която е седалището на ЕГТС. 

16.5 Управление на публичните средства, контрол и отчетност 

[ПРАВИЛА И СЪОТВЕТНАТА ПРОЦЕДУРА] 

ЧЛЕН 17 – ОТГОВОРНОСТ 

17.1 Отговорност на ЕГТС 

17.2 Отговорност на членовете на ЕГТС 

17.3 Отговорност на нови членове на ЕГТС 

ЧЛЕН 18 – КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ 

Органът, който отговаря за определяне на независим външен одитор (и) 

е [ИМЕ И АДРЕС НА ОРГАНА] 

ЧЛЕН 19 - ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА 

Промените в устава е необходимо да бъдат одобрени от членовете на 

ЕГТС. Въз основа на предложение за изменение от член на [ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ИЛИ ДРУГ РЕЛЕВАНТЕН ОТГОВОРЕН ОРГАН], предложението ще бъде 

представено на Събранието за решение. Всяко изменение на устава изисква 

одобрението на членовете. Всеки член информира своята държава-членка 

за целите на изменението и изпраща до своята държава-членка копие от 

предложението на изменение. 

ЧЛЕН 20 - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Членовете на ЕГТС ще уведомят Комитета на регионите за настоящата 

Конвенция в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1082/2006. 

[ДРУГИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ] 

Дата и място 

Подписи 
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Всеки потенциален член на ЕГТС е длъжен да извести държавата-членка, 

съгласно чиято правна уредба е създаден, за своето намерение да участва 

в ЕГТС. При известяването на съответната държава-членка всеки член предава 

и копие от проекта на конвенцията и устава. 

Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище на 

територията на Република България се регистрират като юридически лица с 

нестопанска цел – сдружения, определени за извършване на 

общественополезна дейност. Регистрацията се извършва по реда на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел. 

След регистрацията групата подава заявление за вписване в Регистъра 

на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в 

Република България при Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

ЕГТС гарантира, че в срок от десет работни дни от датата на 

регистрацията или от публикуването на конвенцията и устава се изпраща 

заявление до Комитета на регионите в съответствие с образеца, посочен в 

приложението към Регламент (ЕО) № 1082/2006. След това Комитетът на 

регионите предава това заявление на Службата за публикации на 

Европейския съюз за публикуване на известие в серия C на Официален 

вестник на Европейския съюз, оповестяващо създаването на ЕГТС и 

съдържащо данните, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 

1082/2006. 

Съгласно чл. 10 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ ЕГТС следва да има най-малко следните органи:  

а) събрание, съставено от представителите на нейните членове;  

б) директор, който представлява ЕГТС и действа от нейно име.  

Уставът на ЕГТС може да предвижда и допълнителни ръководни органи 

със строго определени правомощия.  

ЕГТС е отговорна за действията на своите ръководни органи по 

отношение на трети страни, дори когато такива действия не са свързани със 

задачите на ЕГТС. 
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Правна рамка за създаване на Европейско обединение по 

икономически интереси (ЕОИИ)8. 

 

Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) е 

създадено по силата на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета относно 

Европейското обединение по икономически интереси. ЕОИИ е първата 

форма на сдружаване на субекти от различни държави-членки на 

Европейската икономическа общност. ЕОИИ има особена правна природа, 

която се посочва в Преамбюла на Регламента9: „улесняване или развитие на 

стопанската дейност на членовете му, за да могат те да подобрят 

собствените си постижения…“. Поради този спомагателен характер, 

дейността на обединението трябва да бъде свързана със стопанската 

дейност на членовете му, но не и да я замества, доколкото например едно 

обединение не може самò да практикува професия по отношение на трети 

лица, като понятието „икономическа дейност се тълкува в най-широк 

смисъл“; а в член 3, параграф 1 от Регламента се посочва: „Обединението 

има за цел да улеснява или развива стопанската дейност на членовете си и 

да подобрява или увеличава резултатите от тази дейност; то няма за цел да 

извлича печалба за себе си. Дейността му задължително е свързана със 

стопанската дейност на неговите членове и може само да я подпомага“. 

Целта на обединението е да улеснява или развива стопанската дейност 

на членовете си чрез обединяване на ресурси, дейности и умения. 

Предвижда се това да доведе до по-добри резултати, отколкото ако членовете 

работят самостоятелно. 

ЕОИИ може да се учреди от дружества, фирми и други правни 

единици, регулирани от публичното или частното право, които са учредени 

съгласно законодателството на държава от ЕС и чиито седалища се намират 

в ЕС. То може да бъде учредено и от физически лица, които извършват 

всякаква промишлена, търговска, занаятчийска или селскостопанска 

дейност или предоставят професионални или други услуги в ЕС. 

                                                           
8 European Economic Interest Grouping (EEIG) 
9   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A31985R2137 
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ЕОИИ трябва да има поне 2-ма членове от различни държави от ЕС. 

Договорът за учредяване на ЕОИИ трябва да включва наименованието 

му, официален адрес и предмет на дейност, името, регистрационния 

номер и място на регистрация, ако има такова, на всеки член на 

обединението, както и срок на съществуване, освен ако то се учредява 

безсрочно. Договорът трябва да се представи в регистъра, определен от 

всяка държава от ЕС. Извършената по този начин регистрация придава пълна 

дееспособност на ЕОИИ в целия Европейски съюз. 

ЕОИИ не може да отправя покани за инвестиции от гражданите. 

Не е задължително ЕОИИ да се учредява с капитал. Членовете са 

свободни да използват алтернативни начини на финансиране. 

При учредяването или ликвидирането на обединение в Официален 

вестник на ЕС трябва да се публикува съобщение. 

Официалният адрес на обединението трябва да бъда в ЕС. При 

определени условия той може да се прехвърли от една държава от ЕС в друга. 

Всеки член на ЕОИИ има 1 глас, въпреки че договорът за учредяването 

му може да дава на определени членове повече от 1 глас, при условие че 

нито един от тях не разполага с мнозинството гласове. В регламента са 

посочени онези решения, за които се изисква единодушие. 

ЕОИИ трябва да има поне 2 органа: 

 членовете, които действат колективно; и 

 управителят или управителите. 

Управителите представляват и задължават ЕОИИ в отношенията му с 

трети лица, дори и ако действията му не съответстват на предмета на дейност 

на обединението. 

Не се предвижда обединението да извлича печалба за себе си. 

Печалбите от дейността на ЕОИИ се смятат за печалби на членовете и се 

разпределят между тях в съотношението, предвидено в съответната клауза на 

договора или, ако там липсва такава — поравно. Само членовете на 

обединението подлежат на данъчно облагане за печалбите или загубите му. 

В противовес на договорната свобода, която е в основата на ЕОИИ, и 

факта, че членовете му не са длъжни да осигурят минимален капитал, всеки 
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член на обединението носи неограничена и солидарна отговорност за 

задълженията му. 

Учредяване на ЕОИИ 

Член 1 от Регламента предвижда, че за да възникне ЕОИИ, трябва да са 

налице две кумулативно дадени предпоставки: 

 Договор за учредяване, и 

 Вписване в регистър по седалището му. 

Според член 39 от Регламента всяка държава-членка трябва да посочи 

регистър, в който ще се вписват обстоятелствата относно ЕОИИ и обявяват 

актовете му. Когато ЕОИИ е със седалище в Република България, съгласно 

разпоредбите на член 280а, ал. 1 от ТЗ и член 31а, ал. 1, т. 3 от ЗТР, то се вписва 

в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. В същия се вписват 

и поделенията на ЕОИИ със седалище в друга държава-членка. В Търговския 

регистър се обявяват актовете на ЕОИИ, респективно на неговите поделения, 

които подлежат на обявяване. С член 12 от Регламента се установява 

задължителното изискване седалището на ЕОИИ да се намира в Общността. 

Седалището трябва да се намира там, където е: 

 Главното управление на ЕОИИ, или 

 Главното управление на един от членовете му, а ако е 

физическо лице - там, където то извършва основната си дейност, при 

условие че обединението извършва фактически дейност на същото 

място. 

 

Членове, респективно учредители на ЕОИИ, съгласно член 4 от 

Регламента могат да бъдат следните субекти: 

 Дружества или фирми по смисъла на ДЕО или други 

субекти, регулирани от публичното или частното право на държава-

членка, чието седалище и главно управление се намират на 

територията на Общността. Когато вътрешното законодателство на 

държава-членка не изисква дружеството или фирмата да имат 

седалище, достатъчно е главното им управление да се намира на 

територията на Общността; 
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 Физически лица, които извършват всякаква промишлена, 

търговска, занаятчийска или селскостопанска дейност, упражняват 

свободна професия или предоставят други услуги в Общността. 

Установен е минимален брой физически или юридически лица, които 

да членуват в ЕОИИ:  

— Най-малко две дружества, фирми или други правни единици, които 

имат главно управление в различни държави-членки на Общността;  

— Най-малко две физически лица, които извършват основната си 

дейност в различни държави-членки;  

— Дружество, фирма или друго ЮЛ, което има главно управление на 

територията на Общността и физическо лице, което осъществява основната 

си  дейност на територията на Общността. 

Всяка държава-членка, по съображение защита на обществения 

интерес, може да предвиди определена категория физически и юридически 

лица да не могат да бъдат учредители на ЕОИИ. Освен това, във вътрешното 

законодателство може да се предвиди, че броят на членовете на ЕОИИ, 

регистрирано на територията на съответната държава-членка не може да 

надвишава 20. Българското право не предвижда подобни ограничения. 

Регламентът съдържа и императивни разпоредби относно статута на 

ЕОИИ, посочени в член 3, параграф 2. По-конкретно, ЕОИИ не може:  

 Да упражнява пряко или непряко контрол или 

управление над дейността на членовете си или друго 

предприятие, по-точно върху персонала, финансите и 

инвестициите;  

 Да притежава пряко или непряко акции или дялове в 

членуващо предприятие. Притежаването им е възможно само, 

доколкото съответства на целта на ЕОИИ и е за сметка на 

неговите членове;  

 Да има повече от 500 служители;  

 Да бъде използвано от дружество за отпускане на 

заем или друго разпоредително действие със сходни последици 

на директор на дружество или свързано с него лице, когато 
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отпускането на такива заеми се ограничава или контролира от 

приложимото право на държавата-членка. ЕОИИ, също така не 

трябва да се използва за прехвърляне на имущество, както 

движимо, така и недвижимо, от дружество на директор или 

свързано с него лице, освен когато е допустимо по приложимото 

право на държава-членка;  

 Да бъде член на друго ЕОИИ. 

Член 5 от Регламента съдържа минимално необходимото съдържание 

на договора за учредяване на ЕОИИ:  

o Наименованието на обединението, следвано 

или предшествано от абревиатурата „ЕОИИ“, освен ако тя 

не съставлява част от самото наименование;  

o Седалище на обединението;  

o Предмет на дейност;  

o Име или наименование, фирма, 

правноорганизационна форма, местопребиваване или 

седалище, регистрационен номер и място на 

регистрация, ако има такива, на всеки един член на 

обединението;  

o Срок на съществуване на обединението, освен 

ако то не е учредено безсрочно. 

В търговската кореспонденция задължително се сочи наименованието 

и съкращението „ЕОИИ“, както и седалището на дружеството. 

Органи на ЕОИИ:  Органи на обединението са членовете, които 

действат колективно, и управителят или управителите. Вземат се решения за 

осъществяване предмета на дейност на ЕОИИ. Всеки член има право на 1 

глас, но с учредителния договор може да се предвиди друго. Въпросите по 

чл. 17, ал. 2 от Регламента се решават с единодушие. 

В учредителния договор на обединението могат да бъдат предвидени и 

други органи; в този случай в договора се определят и техните правомощия. 

Членствените права могат да възникнат при учредяването на ЕОИИ или 

впоследствие по единодушно решене на останалите членове. 
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Вписване на обстоятелства относно ЕОИИ 

Заявлението за вписване на обстоятелства в Търговския регистър 

относно ЕОИИ става по образец съгласно приложение № А 10 към Наредба 

№ 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. 

Към заявлението, съгласно член 33д, ал. 1 от Наредбата, се прилагат 

следните документи:  

1. учредителният договор; 

2. решението на членовете на европейското обединение по 

икономически интереси за назначаване на управител или управители, ако 

управителят или управителите не са назначени с учредителния договор; 

3. нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки от 

управителите на европейското обединение по икономически интереси;  

4. декларация от всеки от управителите на европейското обединение 

по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от 

Регламент (ЕИО) № 2137/85; 

5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице-член 

на европейското обединение по икономически интереси, и удостоверяващ 

лицата, които го представляват по националния му закон (само за 

юридическо лице – член на европейското обединение по икономически 

интереси, което не е учредено по българското право);  

6. решението на съответния орган на юридическото лице-член, за 

участие в европейското обединение по икономически интереси; 

7. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се 

прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон 

за извършване на вписването; 

8. другите документи съгласно изискванията на закон. 

Създадена на базата на договор, с всички предимства на гъвкавостта, 

ЕОИИ съществува самостоятелно като юридическо лице, което предоставя 

по-големи средства за действие и гарантира безопасността на съвместните 

действия. Тази му форма спестява официалните формалности, приложими 

за компаниите. На икономическо ниво дейностите на ЕОИИ трябва да бъдат 

свързани с тези на неговите членове. Придавайки на този инструмент голяма 
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гъвкавост - по отношение на неговото формиране (достатъчен е писмен 

договор), неговото действие (волята на членовете е принципа на работа) и 

неговото финансиране (няма изисквания за участие с капитал) - целта на 

Общността е да го направи достъпен за възможно най-голям брой 

предприятия, и по-специално МСП, за най-широка гама съвместни проекти: 

в областта на  научноизследователска и развойна дейност, производство, 

покупки или продажби, формиране на мултидисциплинарни консорциуми 

за подаване на оферти, и т.н. 
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Учредителен договор 

На Европейско обединение по икономически интереси „Био…“ 

 

Днес …………………. в гр. ………………… долуподписаните: 

………………………….. 

…………………………… 

………………………….. 

…………………………… 

Приеха Учредителен Договор на „Био…“, Европейско обединение по 

икономически интереси (ЕОИИ), регулирано от нормите на Регламент № 

2137/85 на Съвета на Европейската общност и чл. 280а и 280б от ТЗ, наричано 

по-долу за краткост „Обединението“. 

Чл. 1 Наименование 

Обединението има следното наименование: Био… 

На латиница наименованието се изписва Bio… 

Чл. 2 Предмет на дейност 

Обединението има за предмет подпомагане и развитие на дейността 

на членовете, както и повишаване резултатите от дейността им. 

Обединението ще работи за промотиране и валоризиране на всяка 

предприемаческа и консултантска инициатива, с цел да даде възможност на 

един или повече членове да я развиват.  

Дейностите, за постигане на поставените цели: 

 Участие в научноизследователски и развойни програми 

 Техническа помощ за членовете 

 Промоция на био продукти. Производство, дистрибуция и 

продажба на информационни материали, предназначени за 

промотиране на био производството в общата територия. 

 Създаване на център за групови покупки 

 Съвместен маркетинг. Териториален маркетинг и 

комерсиализиране посредством нови технологии и интернет на 

местните и чуждестранни пазари; 
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 Съвместни продажби (разпространение чрез каталог за 

поръчки on line; по пощата и др.); 

 Насърчаване на въвеждане на програми за 

професионално обучение (напр. международна търговия); 

 Консолидиране на позициите на членовете на европейския 

пазар; 

 Подобряване на услугите за клиенти; 

 Интернационализация на дейностите (разработване на 

единен стандарт за био ….) 

 Организиране и участие в събития, изложения, инициативи, 

форуми за промотиране на трансграничната територия и 

производството на био продукти.  

 Организиране на срещи, насочени към български и гръцки 

журналисти; промоционални инициативи в България и Гърция, насочени 

към производители на био продукция. 

 Създаване на мрежа от предприятия или органи, които 

споделят общи интереси в други региони на двете страни и в Европа. 

Създаване на виртуални общности за обмен в реално време на 

информация 

 Представляване на общи интереси пред политически 

органи в България и Гърция и на Европейско ниво. 

 Обучение на персонала; 

 Създаване на бази данни; 

 Обмен на информация и ноу-хау; 

 Взаимопомощ и съвети; 

 Търсене на финансиране от Общността за изпълнението 

на демонстрационен проект в био производството; 

Регламентът позволява на ЕОИИ да упражнява всякаква законна 

икономическа дейност, за да изпълни своя мандат. 

Чл. 3 Седалище 

(1) Седалището на Обединението е в гр. ……………………….., ул. 

…………………………. №  
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(2) Седалището определя приложимото право по отношение на ЕОИИ 

(3) Седалището може да бъде преместено по единодушно решение 

на всички членове в друго населено място в страната на регистрация или в 

друга държава на ЕС, при спазване на изискванията на чл. 14, Регламент № 

2137/85. В този случай е необходимо съставянето на план за преместването, 

който се представя и обнародва по реда на членове 7 и 8 на Регламента. 

Преместването влиза в сила на датата, на която обединението е вписано в 

регистъра по член 6 с новото седалище. 

Чл. 4 Срок 

Обединението не е ограничено със срок 

Чл. 5 Финансирането на ЕОИИ може да бъде осъществявано от всеки 

източник, позволен от Регламента и законодателството на България и ЕС. 

ЧЛ. 6 (1) Всеки член е длъжен да спазва разпоредбите на настоящия 

договор и решенията на Съвета на членовете на ЕОИИ.  

(2) Всеки член отговаря за задълженията на ЕОИИ по смисъла на чл. 24 

и чл. 26 от Регламент № 2137/85. 

(3) Всеки член има правото да получава информация от управителите 

относно дейността на ЕОИИ и да има достъп по седалище на ЕОИИ до 

книгите и документите на ЕОИИ.  

(4) Всеки член на обединението може да прехвърли изцяло или частично 

участието си в обединението на друг член или на трето лице; прехвърлянето 

има действие само след единодушното съгласие на останалите членове. 

(5) Член на обединението може да използва участието си в 

обединението като обезпечение, само след като останалите членове 

единодушно са се съгласили с това 

(6) Всеки член на обединението може да прехвърли изцяло или частично 

участието си в обединението на друг член или на трето лице. Прехвърлянето 

има действие само след единодушното съгласие на останалите членове. 

(7) Всеки член на Обединението е длъжен: 

1. Да съдейства за постигане на целите на Обединението в сферата 

на своите компетентност и възможности; 

2. Да изпълнява решенията на Съвета на членовете. 
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3. Да пази доброто име на Обединението и другите членове и да не 

вреди на интересите им, както и да не разкрива пред трети лица фирмени и 

търговски тайни. 

Чл. 7 (1) Печалбите от дейността на обединението се смятат за печалби 

на членовете и се разпределят между тях в следното съотношение: 

………………………………………………………………. 

(2) Членовете на обединението са длъжни да допринасят за 

заплащането на сумата, с която разходите превишават приходите, в 

следното съотношение: ……………………………………………………. 

(3) Загубите от дейността на обединението се смятат за загуби на 

членовете и се разпределят между тях в следното съотношение: 

……………………………………………………………. 

Чл. 8 (1) Решението за приемане на нови членове се взема по 

единодушно решение на Съвета на членовете.  

(2) Новите членове не отговарят за задълженията на Обединението, 

възникнали преди приемането им. 

(3) Всеки нов член приема и се задължава да спазва разпоредбите на 

настоящия Договор. 

Чл. 9 (1) Всеки член може да напусне Обединението с единодушно 

решение на Съвета на членовете. Напускането е действително след 

изпращане на предизвестие до управителите чрез писмо, с обратна 

разписка най-малко 1 месец предварително. 

Чл. 10 (1) Всеки член на обединението може да бъде изключен ако 

допусне грубо неизпълнение на задълженията си или ако причинява или 

създава заплаха от причиняване на сериозни сътресения в дейността на 

обединението. Решението за изключване на член се взима с единодушие и 

влиза в сила 15 дни след известяване на изключения член от страна на 

управителите. За груби нарушения се счита неизпълнение на задължения; не 

внасяне на дължима от член сума на Обединението в 30 дневен срок от 

отправена от управителите покана; не изпълняване решенията на Съвета на 

членовете;  

(2) За изключен по право се счита обявен в несъстоятелност член. 
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Чл. 11 Участието на един член в обединението се прекратява при смърт 

или ако той вече не отговаря на условията по член 4, параграф 1 от Регламент 

№ 2137/85. 

Чл. 12 Ако член прекрати участието си в Обединението по причина, 

различна от прехвърляне на правата му според предвиденото в чл. 6, ал. 6, 

стойността на правата или задълженията му се определя на базата на 

печалбите на обединението.  

Чл. 13 Без да се засяга член 37, параграф 1 от Регламент № 2137/85 , 

всеки член, прекратил участието си в обединение, продължава да отговаря в 

съответствие с член 24 за задълженията, които произтичат от дейността на 

обединението преди напускането му. 

Чл. 13 Органи на Обединението са Съвета на членовете, управителят и 

контрольорите, ако има назначени такива. 

Чл. 14 Съветът на членовете е върховният орган на Обединението и 

определя насоките за работата му.  

Чл. 15 Съветът се състои от всички членове. Членовете се събират и 

заседават по предложение на член на Обединението или на управителя. 

Заседанието се провежда под формата на физическо събрание и/или 

конферентен разговор и /или друго. 

Чл. 16 Съветът на членовете се свиква най-малко веднъж годишно. 

Чл. 17 (1) Съветът на членовете се свиква чрез писмени покани най-

малко седем дни преди датата на събранието, отправени от управителя до 

всеки член на Обединението чрез: писмо и/или факс и/или електронна 

поща. 

(2) Поканата за свикването трябва да съдържа дневния ред на 

заседанието. 

(3) Събранието се провежда по седалище на Обединението или на 

което и да е друго място, посочено в поканата, стига да е в държава на член. 

Чл. 18 (1) Членовете могат да бъдат представлявани от пълномощник или 

от друг член чрез писмено пълномощно. 

(2) Един член не може да представлява повече от един друг член. 

Чл. 19 Всеки член разполага с един глас. 
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Чл. 20 Протоколът за взетите решения се подписва от всички 

присъстващи членове. 

Чл. 21 Членовете на съвета приемат с единодушие:  

а) промяна в предмета на дейност на обединението; 

б) промяна на броя на гласовете, предоставени на всеки член; 

в) промяна на условията за вземане на решения; 

г) продължаване на срока на съществуване на обединението; 

д) промяна на приноса на всички или на някои от членовете за 

финансирането на обединението; 

е) промяна на седалището на Обединението в друга държава; 

ж) приемане на нови членове 

з) избор на управител/и 

е) изменения в учредителния договор на обединението. 

Чл. 22 Съветът на членовете може да взима легитимни решения 

единствено, когато присъстват или са представени най-малко половината 

плюс един членове. 

Чл. 23 Обединението се представлява от един или повече управител/и, 

назначен/и по решение на членовете. 

Чл. 24 (1) Управител/и се избира/т за период от 2 години. 

(2) Управител/и може да бъде/ат освободен/и от длъжност с писмено 

предизвестие от един месец, като решението за това трябва да е взето 

единодушно от съвета на членовете. 

Чл. 25 Обединението се представлява в отношенията си с трети лица от 

управителя, а ако има двама или трима управители — от всички тях заедно.  

Чл. 26 (1) Съветът на членовете може да назначи един или повече 

контрольори, с цел – проверка на дейността на Обединението. 

(2) Контрольорът има за задача да провери редовното водене на 

дейността и отчетността на Обединението. Във връзка с това той има право 

да преглежда всички книги и документи на Обединението, да прави справки 

и проверки, които счита за необходими. 

(3) Резултатите от всяка проверка се излагат в писмена форма и се 

съобщават на Съвета на членовете и управителя/ите.  
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Чл. 27 Управителят подготвя Годишния финансов отчет, който подлежи на 

одобрение от Съвета на членовете и след това се представя пред 

компетентните органи. 

Чл. 28 Съвета на членовете може единодушно да реши Обединението 

да бъде предсрочно прекратено. 

Чл. 29 При изтичане на срока или при предсрочното му прекратяване, 

Обединението се ликвидира от управителя/ите. След изплащане на 

задълженията на Обединението, евентуалните останали активи или пасиви се 

разпределят между членовете по равно. 

Чл. 30. Всеки спор, във връзка с валидността, тълкуването или 

изпълнението на настоящия договор, между членовете и/или управител и/или 

Обединението, както и между самите членове, който не е необходимо да 

бъде отнесен до съда, ще бъде решаван от управителя/ите. 

Чл. 31 По единодушно решение на членовете може да бъде приет 

вътрешен устройствен акт, който да детайлизира разпоредбите на настоящия 

договор относно вътрешната организация на Обединението и отношенията 

между членовете и Обединението.  

Чл. 32 За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на 

Регламент № 2137/85 на Съвета и действащото законодателство. 
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План за устойчивост - 5-годишен бизнес стратегически план за 

осигуряване на дългосрочна устойчивост на трансграничната 

зона за био храни  

 

Настоящият план се разработва в съответствие с одобрен за 

финансиране проект EU2BIO по Програма за трансгранично сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.“. Основната цел на проекта е да 

осигури създаването на трансгранична био-зона за земеделие, 

животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й функциониране 

като пилотен модел за други организации и фирми в региона, както и за 

други трансгранични регионални програми.  

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

 Проучване на биологичното земеделие, животновъдството и 

аквакултурите в трансграничния регион и очертаване на перспективите 

и проблемите за тяхното развитие. 

 Проучване и популяризиране в целевите региони на проекта 

на работещи практики за устойчиви био региони. 

 Разработване на карта на био зони, подходяща за нуждите 

на трансграничния регион, устав и основни документи, свързани с 

управлението на зоната, план за финансова стабилност, 5-годишен 

бизнес план и стратегия за структурата на управляващия орган на 

зоната. 

 Популяризиране на идеята за трансгранична био-зона в 

съответствие с разработената карта и стратегия и включване на 

възможно най-много участници в инициативата. 

 Популяризиране на дейностите на био зоната сред 

широката общественост, за да се насърчи по-нататък партньорския 

подход в био-земеделието и да се увеличи кумулативният ефект от този 

подход. 

 Насочеността на проекта и неговите дейности позволяват 

широк кръг заинтересовани страни от трансграничния регион да 
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подобрят уменията и знанията си в удобно за тях време, като по този 

начин ще се увеличат възможностите за развитието на биопродукти в 

двете страни, базирайки се на два основни подхода: 

 Насърчаване на предприемаческата култура, като по този 

начин се цели да се повлияе на темповете на формиране на нови 

бизнеси в областта на био земеделието в трансграничния регион; 

 Укрепване на факторите, влияещи върху 

предприемаческия успех, като по този начин се цели да се повлияе 

върху дългосрочния успех на тези предприятия в областта на 

биологичното земеделие в трансграничния регион.  

В Рамките на Дейност 4.1.2 Сдружение Бизнес Център „Марица“ 

разработва  5-годишен бизнес стратегически план за структуриране на 

Европейско обединение по икономически интереси „Био…“  за осигуряване 

на дългосрочна устойчивост на трансграничния регион за био храни. 

Стратегиите и тактиките за управление на био храните са от голямо 

значение за справяне с тяхната реализация. Настоящият план цели да 

формулира цели за управление на био храни и да препоръча дейности, 

които да подпомогнат тяхната реализация както на територията на 

трансграничния регион, така и извън него. 

Стратегическото планиране включва разработването на дългосрочни 

стратегии за повишаване на рентабилността и конкурентоспособността на 

бизнеса, свързан с производство на био храни. Това може да включва 

разработване на нови предприятия за биологично производство, преработка 

на био храни във фермата, директен маркетинг на продукти или ефективно 

производство на био храни. 

Целта на процеса на стратегическо планиране е да се проектира 

бизнеса с био храните, който позволява на хората, участващи в бизнеса, да 

постигнат своите лични цели. За целта трябва да се използват силните страни 

на този бизнес, за да се използват от възможностите в индустрията. 

Структурата (Европейско обединение по икономически интереси 

„Био…“), която е предложено да бъде създадена се създава с цел 
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подпомагане и развитие на дейността на членовете, както и повишаване 

резултатите от дейността им, свързана с производство на био храни.  

5 годишната програма на Обединението е фокусирана върху това да 

се проследят както материалните, така и нематериалните аспекти на 

производството на био храни, за да се определи къде да се прилагат време 

и ресурси за справяне с възможностите и слабостите и как да се справят с 

критични проблеми. Напредъкът в специалностите на бионауката като 

биохимия, синтетична биология и генетика, паралелно се с феноменалния 

възход на цифровата икономика, анализа на данни и изкуствения интелект, 

дава възможност за биореволюция, която фундаментално ще 

трансформира начина, по който обществото ще се справя с тези 

предизвикателства. 

Според Националния план за действие за развитие на био 

производството в България - 2027, процесът на развитие на това производство 

предполага не само нарастване на броя на биологичните оператори и 

увеличаване на сертифицираните площи, но и дейности, свързани с 

повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски 

продукти и храни, с разширяване на националния и външен пазар на 

биологични продукти, с установяване на ефективна система за контрол и 

надзор, със стимулиране на научните изследвания, образование, обучение, 

консултантска дейност в областта на биологичното производство. Всичко това 

изисква активно участие на всички заинтересовани страни във 

формулирането на политики и мерки за подпомагане и насърчаване на 

производството, преработката и търговията с биологични земеделски 

хранителни продукти, които да осигурят стабилно и предвидимо развитие на 

сектора.  

Настоящият стратегически план има за цел да предостави на всички 

заинтересовани страни в Обединението представа за неговата визия и 

ценности, както и за приоритетните дейности, които произтичат от тях. Този 

стратегически план се основава на анализ на вътрешния и външния контекст 

и на основните обществени предизвикателства, пред които е изправено 

съвременното общество по отношение на био производството: 
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 търсенето на достатъчно, балансирана и качествена храна; 

 глобално изменение на климата; 

 екологичните и социалните последици от селското 

стопанство; 

 необходимостта от многофункционално и устойчиво 

управление на биоразнообразието и природните биоресурси за 

насърчаване на развитието на биоикономиката; 

 очакванията за регионално икономическо развитие, 

базирани повече на интелигентността  и креативността на 

компетентните предприемачи. 

Биологичното земеделие има потенциала да играе огромна роля в 

решаването на много от проблемите, пред които са изправени 

трансграничните територии , каквито са областите Хасково, България и Еврос, 

Гърция. За да улесни развитието на био храните в региона, Бизнес Център 

„Марица“ и Федерацията на професионалните занаяти и търговски 

асоциации в Еврос, подкрепени от Програма за сътрудничество INTERREG V-

A Гърция – България” 2014-2020,  разработват този Стратегически план за 

развитие на био храните в трансграничния регион. Разработването и 

прилагането на този план цели да помогне развитието на органичните храни 

в региона и допринесе за подобряване на: 

- местната и регионална продоволствена осигуреност; 

- поминъка на земеделските производители, като се даде възможност 

на фермерите да търгуват, с достъп както до вътрешни, така и до експортни 

пазари и чрез намаляване на зависимостта им от скъпи вносни 

производствени суровини; 

- човешкото здраве чрез осигуряване на по-добър достъп до 

висококачествена, чиста и питателна храна; 

- околната среда, чрез насърчаване на използването на екологични 

практики за управление; 

Ситуационен анализ е изготвен от екипа на Бизнес Център „Марица“ и 

експерти на Федерация на професионалните занаяти и търговски 

асоциации в Еврос в рамките на дейност 3.1 и предоставя картината на 
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силните и слабите страни на био производството в трансграничните области 

Хасково и Еврос. 

Той също така идентифицира външни възможности, които могат да 

бъдат използвани, както и възможни заплахи, които трябва да бъдат 

планирани.  

Стратегическа рамка 

Визия: „Био…“ работи за общността която се ангажира с екологично, 

икономически и социално устойчиви земеделски и преработвателни 

практики, осигурявайки най-висококачествена и най-здравословна храна на 

потребителите. 

Стратегическа цел: 

Да се подпомогне разширяването на пазарния дял на био продукти в 

трансграничния регион и производствения капацитет на сектора, като 

същевременно се повишава оценката за биологичните продукти. 

Специфични цели: 

o Производство на здравословна и безопасна храна 

o Въвеждане на устойчиви методи за производство и 

обработка на продукти, които се произвеждат по социално и 

екологично отговорен начин 

o Защита на целостта на био сектора 

o Създаване на условия за производство на храни, което 

е икономически жизнеспособно -  справедливо заплащане за 

фермери, преработватели и селскостопански работници, както 

и справедлива цена за потребителите 

o Осигуряване на устойчивост на сектора като 

компонент на местната хранителна индустрия 

КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Био секторът разглежда потребителите едновременно като най-

голямата възможност и най-голямата бариера за напредъка на Био продукти. 

От една страна, потребителите са все по-информирани за избора си на 

храна, но от друга, те остават объркани относно значението на етикета: 
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„органичен“. Като се има предвид този фокус, Обединението предлага 

редица подходи за обучение на потребителите, като взема предвид 

нарастващият интерес към местните храни. От друга страна именно това 

може да се разглежда като чудесна възможност за популяризиране на 

допълнителните ползи от консумацията на местна био храна. 

Стратегически приоритети: 

 Повишаване разбирането на потребителите за значението 

на етикета „органичен“; 

 Повишаване разбирането на потребителите за стойността 

на биологичните продукти; 

 Повишаване на информираността на потребителите за 

наличието на биологични продукти, произведени от "БИО...". 

 

Мерки 
Възможно 

сътрудничество 
Индикатори 

Краткосрочен план  

Производство на местни био 

промоционални продукти, 

които работят за 

легитимността на био 

производството и ползите от 

био  продукти, като се 

разчита на  съобщенията: 

„По-добре местни био 

продукти…“ и „Мисли преди 

да ядеш“. Тези материали 

трябва да бъдат двуезични, 

достъпни за производителите 

и широко разпространени 

(например търговци на 

дребно, практикуващи 

Местни 

производители, 

местни и 

регионални 

власти 

Брой места за 

разпространение на 

материали 

Повишаване на 

интереса и запитвания 

относно биологични 

продукти (проучване на 

производителите) 
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естествено здравеопазване 

и др.). 

Поддържане на актуална 

информация за местните 

биологични продукти в 

онлайн справочник за 

биологични продукти на 

„Био…“ 

Местни 

производители 

Гидове за местни 

органични храни, 

отпечатани и 

разпространени;  

Онлайн справочника е 

актуализиран 

Проучване на възможността 

за осъществяване на видео 

проект за представяне на 

„Био…“  продукти 

Местни 

производители; 

образователни 

институции 

Установени контакти с 

потенциални 

финансови 

инструменти и 

участници 

Средносрочен план 

Осигуряване на 

обучение за хранителни 

умения и подкрепа на 

потребителите (например 

рецепти с „Био…“ органични 

продукти на онлайн 

платформата на 

Обединението, Онлайн 

семинари за потребители на 

био храни, демонстрации на 

храни в магазини и др.) 

Местни 

производители; 

образователни 

институции; 

Търговци на 

дребно 

Брой събития, които 

„Био…“  координира 

и/или участва;  

Организиране на „Био 

празник“, с тенденция да се 

превърне в ежегодно 

събитие, за да се реализира 

напълно потенциала за 

Местни 

производители; 

Търговци на 

дребно; 

Преработватели; 

Брой производители, 

преработватели, 

търговци на дребно и 

потребители, които 

участват в събитието 
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образование на 

потребителите  

Потребителски 

организации 

Изграждане на добри 

взаимоотношения с медиите 

и положителен образ на 

органичния сектор на 

„Био…“. Издирване на 

специализирани издания 

Местни 

производители 

Увеличаване на 

медийното отразяване 

на био продукти от 

региона 

Дългосрочен план 

Разработване на 

образователен 

инструментариум за 

биологични храни и 

земеделие за учители за 

всички училищни нива и 

разпространяване на  

презентации за био продукти 

сред ученици. 

Производители; 

Училища; 

Издатели; НПО 

Интерес от страна на 

учителите; Брой 

училища/групи/градини, 

на които е направено 

представяне или с които 

е партнирано 

Създаване на база данни с 

екологични събития и 

инициативи за повишаване 

на осведомеността относно 

ползите за околната среда от 

предлаганите „Био…“ 

органични продукти  

Други 

общностни и 

екологични групи 

База данни с брой 

събития/инициативи, 

които касаят биологично 

земеделие 

 

КАПАЦИТЕТ НА СЕКТОРА 

Като малък сектор с нарастващо търсене на неговите продукти, има 

много възможности за растеж. Следователно усилията за развитие на 

секторния капацитет са насочени към подкрепа на нови продукти и нова 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 

2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

инфраструктура. Тези различни усилия ще се стремят не само към 

разширяване на сектора, но и към финансова жизнеспособност на сектора. 

Стратегически приоритети 

 Насърчаване на образователни възможности и 

насърчаване на разработването на правителствени програми, които 

подобряват финансовата жизнеспособност на биологичните храни, 

произведени от „Био…“. 

 Увеличаване на количеството органичен продукт от „Био…“ 

 Осигуряване на подкрепа за нови участници в сектора, 

доколкото е възможно 

Мерки 
Възможно 

сътрудничество 
Индикатори 

Краткосрочен план  

Развиване на стратегическия 

план на „Био…“ чрез 

организиране на годишни 

срещи за планиране и 

оценка. 

Консултанти Доклади за напредъка 

се попълват ежегодно 

и се представят на 

заседания на Съвета 

на членовете 

Лобиране за подобряване и 

разширяване на 

възможностите за 

подпомагане на био 

производството чрез 

съществуващите финансови 

инструменти 

Местни, 

регионални, 

централни 

власти; Местни 

производители; 

Брой финансирани 

проекти 

Обръщане на специално 

внимание на въвеждане на 

обучение за нови участници в 

селското стопанство и 

биопроизводството, като 

също така продължават 

Местни 

производители; 

образователни 

институции; 

Брой обучителни 

събития за начинаещи 

и опитни био 

фермери 
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обученията за опитни 

производители. 

Средносрочен план 

Следене и подкрепа на 

проекти с добавена стойност 

и инфраструктурни проекти в 

трансграничния регион 

Местни и 

регионални 

власти; Местни 

производители; 

Подписани писма за 

подкрепа; актуална 

информация, 

предоставена на 

Обединението; 

проекти, включващи 

„Био…“ 

Запознаване с регламентите 

за сезонен труд в 

нормативните уредби на 

двете страни и/или 

разработване на 

специфична програма за 

субсидиране на заплатите на 

работниците в био 

земеделски стопанства, за да 

се създадат повече 

възможности за 

квалифицирани 

селскостопански работници 

и да се отговори на нуждите 

от работна ръка на 

биологичните ферми. 

Местни, 

регионални, 

централни 

власти; Местни 

производители; 

Увеличаване на 

наличността на 

финансова подкрепа 

за земеделските 

производители за 

създаване на 

възможности за 

работа 

Разширяване на услугите и 

обхвата на „Био…“ 

 

Консултанти Брой услуги, които 

„Био…“ предлага на 

своите членове 

Улесняване на 

информираността и 

Консултанти, 

НПО 

Брой биологични 

ферми в региона, 
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усвояването на финансиране 

от националните бюджети, 

програми за развитие на 

селското стопанство, 

бизнеса и екологични 

програми. 

които имат достъп до 

финансиране  

Дългосрочен план 

Партньорство с ключови 

организации за справяне с 

проблемите на недостига на 

земеделски площи и 

проучване на решения за 

проблеми, свързани с био 

производството  

НПО, 

Производители 

Създадени 

партньорства и 

механизми за 

сътрудничество на 

местно, регионално и 

трансгранично ниво 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТИ 

За да се гарантира, че произведените биологични продукти отговарят 

на правните изисквания, заложени в законодателството, всички етапи от 

производството до разпространението на биологични продукти следва да 

съответстват на разпоредбите, заложени в Регламент (ЕО) №834/2007. Цялата 

верига от фермата до крайния потребител трябва да бъде контролирана и 

сертифицирана от независими и акредитирани контролни органи. 

Подробно описание на процесите по сертификация на биологичните 

продукти е представено в разработката на проект EU2BIO, дейност 3.1.1. 

Създаването на Програма за финансиране, специфична за 

биологични продукти, която включва подкрепа за споделяне на разходите за 

сертифициране, би било от много голяма полза за производителите на био 

храни в трансграничния регион.  

Стратегически приоритет 

 По-достъпен процес на сертификация за био 

производители 
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Мерки 
Възможно 

сътрудничество 
Индикатори 

Краткосрочен план  

Да се работи за създаване на 

Програма за финансиране, 

специфична за биологични 

продукти, която да осигурява 

подкрепа за:  

- Стратегически инициативи, 

които насърчават сектора на 

био производството, 

отчитайки специфичните 

нужди на сектора като 

приоритети; 

- Споделяне на разходите за 

сертифициране през 

годините на преход за нови 

участници в биологичния 

сектор; 

- Споделяне на разходите за 

сертифициране за всички 

биологични операции за 

период от една година. 

Производители, 

НПО, местни, 

регионални и 

централни власти 

Брой финансирани 

проекти 

Средносрочен план 

Картотекиране и следене на 

регулаторните промени, 

които засягат биологичното 

производство, активна 

работа за информиране на 

Местни, 

регионални, 

централни власти 

Списък на 

създадените 

проблемни 

регулации; писма, 

написани до и/или 
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регулаторите за потенциални 

и съществуващи проблеми 

срещи, проведени с 

регулаторни органи 

Насърчаване на 

предимствата на 

сертифицирането 

(проследяемост и отчетност; 

екологична устойчивост; 

гаранция за клиенти; яснота 

на маркетинга; споделяне и 

популяризиране в целия 

сектор) като средство за 

насърчаване на повече 

производители да се 

сертифицират. 

Производители/ 

Сертифициращи 

органи 

Увеличаване на броя 

на сертифицираните 

производители  

Разширяване и 

популяризиране на 

специализираните услуги на 

„Био…“  

Производители/ 

Сертифициращи 

органи 

Увеличаване броя на 

членовете, които 

ползват услугите 

Търсене на възможности за 

разпознаване на стоките и 

услугите, които се предлагат 

от биологичния сектор. 

НПО, 

производители 

Идентифицирани 

възможности и 

ключови партньори; 

оценени възможности 

Дългосрочен план 

Насърчаване на обмен на 

добри практики, опит и 

суровини между 

производителите на био 

продукти, с цел отговаряне на 

изискванията на 

потенциалните ограничения, 

произтичащи от 

Производители Брой стопанства, 

спестяващи суровини; 

Проведени обмени  
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предложените национални 

разпоредби и търговски 

споразумения. 

 

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ И ДИСТРИБУЦИЯ  

Обединението трябва да положи усилия да разбере търсенето на 

дребно на местни биологични продукти и да оцени възможностите за 

дистрибуция, има нужда от по-добро разбиране на новите пазарни 

тенденции и възможности, по-специално поведението и възприятията на 

потребителите, свързани с местните биологични продукти. 

Стратегически приоритети 

 Органичните продукти на „Био…“ да станат достъпни за 

потребителите. 

 Развиване на по-добро разбиране на пазарните тенденции 

и възможности. 

 Насърчаване на сътрудничеството в маркетинга и 

разпространението, където има възможност и интерес. 

Мерки 
Възможно 

сътрудничество 
Индикатори 

Краткосрочен план  

Създаване на работещи 

взаимоотношения с 

търговците на дребно и 

ресторантите от региона за 

проследяване на техните 

доставчици на биологични 

продукти, както местни, така 

и извън областта, с цел 

увеличаване поръчките на 

местни органични продукти. 

Производители;  

Търговци на 

дребно; 

Ресторанти 

Брой търговци на 

дребно и ресторанти 

от региона, които 

купуват местни 

биологични продукти; 

Увеличение на 

продажбите на 

органични продукти от 

региона 
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Въвеждане на споделен 

календар за обслужване на 

клиенти, за да се улеснят 

производителите/членовете и 

да започнат да координират 

споделен транспорт за 

доставки. 

Производители  Създаден инструмент 

за комуникация и се 

използва 

Събиране на потребителски 

данни, за да се разберат по-

добре бариерите за купуване 

на местните биологични 

продукти. 

Търговци на 

дребно; 

Ресторанти 

База данни с 

потребители в резултат 

секторът има по-

добро разбиране за 

потребителите 

Средносрочен план 

Разработване на дългосрочна 

маркетингова стратегия, 

която отговаря на събраните 

потребителски данни. 

Производители Идентифицирани 

възможности и 

партньори 

Улесняване на пазаруването 

за потребителите чрез 

популяризиране на местата 

за продажба на биопродукти 

(фермерски пазари, 

търговски обекти и др.). 

Производители Брой обяви за 

представяне 

Подкрепа за реализацията на 

органични продукти като част 

от по-широка инициатива за 

насърчаване на обмена на 

информация и 

сътрудничеството между 

биопроизводители от 

региона. 

Производители Увеличаване броя на  

производители на 

биопродукти  
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Работа с фермерските 

пазари, за да се увеличи 

присъствието и 

представянето на биологични 

продукти на пазарите. 

Фермерски 

пазари 

Повишени подкрепа и 

интерес от 

фермерските пазари 

Дългосрочен план 

Разработване на дългосрочна 

стратегия за насърчаване 

включването на местни био 

продукти в съществуващи 

инициативи на национално, 

трансгранично и 

международно ниво  

Производители, 

национални 

власти, 

Международни 

форуми 

Идентифицирани 

възможности и 

партньори 

Създаване на Марица Еврос 

био марка: 

- провеждане на регионално 

/трансгранично/ проучване 

консултации за създаване на 

Марица Еврос био марка, 

получаване на обратна  

връзка и установяване на 

нива на подкрепа; 

- въз основа на направеното 

проучване, регистриране на  

„Марица Еврос“ био марка, 

защита на  интелектуалната 

собственост и протоколи за 

нейното използване; 

- всеки член на Обединението 

брандира поне един продукт, 

Производители, 

Международни 

форуми, 

Търговци на 

дребно; 

Ресторанти 

Регистрирана Марица 

Еврос био марка 
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който отговаря на 

изискванията за брандиране 

- провеждане международна 

кампания за информираност 

на потребителите/търговците 

на дребно за био марка 

„Марица Еврос“  

 

Въпреки че бъдещето на биологичното земеделие крие голям 

потенциал, остават значителни предизвикателства пред биопроизводителите. 

Сред тях са и неинформираните или слабо информираните потребители, 

както и високата цена на сертифицирането. Без признание и подкрепа от 

страна на клиентите, разходите за такси за сертифициране и документи са 

още по-трудно постижими за биологичните земеделски производители. 

Други предизвикателства за сектора включват наличието на работна ръка, 

липсата на инфраструктура и пазарна достъпност. 

Именно, за да организира, планира и представлява био компании и 

техните интереси се предлага създаването на Европейско обединение по 

икономически интереси „Био…“. 
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Практики за дългосрочна устойчивост на трансграничната 

биохранителна зона 

 

С глобализацията и нарастващото търсене от страна на потребителите на 

разнообразие от храни, има нарастващо трансгранично движение и 

търговия с храни между страните, както внос, така и износ10. По информация 

на Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. се регистрира 

положително развитие по отношение на стокообмена в сравнение с 

предходната 2020 г. с ръст от почти 30%, което се дължи в по-голяма степен на 

нарастване на вноса. Търговското салдо се запазва положително за България 

и е в размер на 220 млн. евро. 

Гърция е на четвърто място между търговските партньори на България по 

отношение на износа с дял 6,6 % от общия износ на България за света и на 

седмо по отношение на вноса, с дял 5,3% от общия внос. Структурата на 

българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата 

на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска 

степен на преработка, електроенергия и субпродукти. Износът от България за 

Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора – земеделски продукти, 

електрическа енергия, масла, метали и дървесина. Голяма част от вноса от 

Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, 

минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни 

метали. 

Непрекъснато нарастващата глобална верига за доставка и трансгранично 

движение на храни, води до глобален фокус върху безопасността и 

качеството на храните. За да се продава вносен продукт като органичен, той 

трябва да отговаря на стандарти, еквивалентни на тези, които се прилагат за 

стоки, произведени в Европейския съюз. За да се гарантира това, има 

процедури, които всички вносители трябва да следват, когато желаят да 

пуснат на пазара продукт като органичен. Тези процедури зависят от това 

откъде произхождат стоките11. Инспекцията и сертифицирането на повечето 

                                                           
10 FACILITATING COMPLIANCE TO FOOD SAFETY AND QUALITY FOR CROSS-BORDER TRADE, p.2 
11 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_en  
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биологични продукти се извършва от националните органи на страната на 

произход. Това е така, защото в тези страни съществуват споразумения за 

внос на биологични продукти, тъй като техните стандарти и мерки за контрол 

са оценени като еквивалентни на тези в ЕС. Те често се наричат 

„еквивалентни“ държави.  

Европа има втория по големина дял на органична земеделска земя в света, 

само след Океания. Въпреки че продажбите процъфтяват, състоянието на 

органичното производство тепърва ще наваксва търсенето: органичната 

земеделска земя като дял от цялата земеделска площ рядко надвишава 15 % 

в повечето европейски страни. Лихтенщайн има най-голямата част от 

площите за биологично земеделие в Европа, с над 40 %. Площите за 

биологично земеделие непрекъснато се увеличават, като през 2020 г.12 са 

увеличени със 17,1 милиона хектара обработваема земя. 

През последните няколко години се забелязва увеличаване на проучванията и 

изследванията, свързани с трансграничното сътрудничество (ТГС). Те засягат 

главно общия процес на планиране, трансграничните политики и стратегии, 

както и методите на сътрудничество и различни трансгранични дейности с 

широко влияние върху устойчивото развитие на граничните зони. Феноменът 

на разнообразно, но ефективно трансгранично сътрудничество помага за 

преодоляване на междурегионалните различия, както и позволява да се 

постигне обединяване на възможности и ресурси за създаване на нова 

стойност, добавена към граничните зони.  

Трансграничното сътрудничество, по своята същност, насърчава 

взаимодействията, взаимоотношенията и партньорствата чрез дейностите на 

различни участници в трансграничните процеси, както и подкрепя политиката 

на сближаване на Европейския съюз. Започвайки от общия процес на 

планиране, чрез общи политики и стратегии, използвайки специфични 

методи за трансгранично сътрудничество, партньорите разработват различни 

трансгранични проекти, дейности и инициативи, които водят до общ растеж и 

устойчиво развитие. 

                                                           
12 https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/  
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След направено обстойно проучване на трансгранични дейности, довели до 

устойчиви решения бяха открити следните практики: 

 

Европейски проект BIOREGIO в региона Päijät-Häme13 

Прогресивното привеждане в съответствие на различните общи и секторни 

политики, заедно с инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, 

чисти технологии, по-ефективни процеси и иновативни решения във 

Финландия, води до развитието на икономика, основана на знанието, 

движеща се към горска биоикономика; и отскоро към „кръгова“ горска 

биоикономика. 

BIOREGIO е пример за това как целите на устойчивата трансформация, 

съдържащи се в националните политики, първо пораждат нови регионални 

политики. Тези политики по-късно се превръщат в конкретни проекти, 

адаптирани към специфичния контекст, в който регионалните 

заинтересовани страни се съгласяват да разработват съвместно иновативни 

решения с бизнес потенциал. За тази цел BIOREGIO се стреми да подобри 

регионалните политики, като подчертава значението на прилагането на 

биобазираната кръгова икономика чрез трансфер на технологии, споделяне 

на знания и трансгранично сътрудничество. 

 

Проект Top20 Bio-based Products in the Danube Region14 (DanuBioValNet) е 

демонстрация на иновативни решения, прилагащи биологични възобновяеми 

ресурси в областта на фитофармацията, опаковки на биологична основа и 

екостроителство. Проектът DanuBioValNet има за цел да създаде 

промишлени мрежи, базирани на биологични продукти, в целия Дунавски 

регион. Партньори в това начинание са: от една страна, политиците, участват 

четири министерства (Румъния, Хърватия, Словения, Германия), от друга 

страна клъстери и техните МСП – участват девет клъстерни организации 

(Германия, Словения, Словакия, Румъния, България, Чехия, Австрия, Хърватия и 

Сърбия). С този проект партньорите преследват силна стратегическа 

                                                           
13 https://projects2014-2020.interregeurope.eu/bioregio/ 
14 https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet 
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ориентация отвъд непосредствената и средносрочната икономическа цел за 

укрепване на регионалната икономика. 

 

Оценка за устойчивост на храните и земеделските системи15 (SAFA) е 

инициатива на Организацията на ООН по прехрана и земеделие. SAFA е 

холистична глобална рамка за оценка на устойчивостта по веригата на 

стойността на храните и селското стопанство. SAFA установява 

международна референция за оценка на компромисите и синергиите 

между всички измерения на устойчивостта. Докладът е подготвен така, че 

предприятията, независимо дали са компании или дребни производители, 

участващи в производството, обработката, дистрибуцията и маркетинга на 

стоки, имат ясно разбиране за съставните компоненти на устойчивостта и как 

могат да се справят със силните и слабите си страни. Чрез предоставяне на 

прозрачна и обобщена рамка за оценка на устойчивостта, SAFA се стреми 

да хармонизира подходите за устойчивост в рамките на веригата на 

стойността на храните, както и да насърчава добрите практики. Ръководната 

визия на SAFA е, че хранителните и селскостопанските системи в световен 

мащаб се характеризират с четири измерения на устойчивост: добро 

управление, екологична цялост, икономическа устойчивост и социално 

благополучие. 

Целевата аудитория на оценката по SAFA са малки, средни и големи 

компании, организации и други заинтересовани страни, които участват във 

вериги за стойност на културите, животновъдството, горите, аквакултурите и 

рибарството. А като рамка и хармонизиран подход за глобална оценка, 

SAFA е от значение и за стратегиите, политиката и планирането на 

правителствата.  

 

От добавки на петролна основа до добавки на био основа – Borregaard, 

Норвегия16 

                                                           
15 https://www.fao.org/3/i3957e/i3957e.pdf  
16 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065456/FULLTEXT01.pdf  
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Заводът Exilva произвежда продукти за подобряване на производителността, в 

който добавките на основата на петрол в лепила, покрития, селскостопански 

химикали и козметика са заменени с материали на биологична основа – а 

именно целулоза от дърво, най-разпространеният органичен полимер на 

Земята. Производството работи с възобновяема енергия и по този начин Exilva 

не само подобрява екологичните показатели на своите продукти (при 

преминаването от нефтохимикали към дърво), но целия производствен 

процес. То, също така, осигурява по-добро съотношение цена – ефективност 

и здравина на различните крайни продукти, за които се използва. 

 

От технологичен парк до клъстер за биорафинерии - SP Processum, Швеция17 

Processum, който е собственост на RISE Research Institute на Швеция и 22 

компании, си сътрудничи с други инициативи за биорафинерии, 

индустриални партньори и академични институции за разработване на нови 

продукти, процеси и енергийни решения от дървесни суровини и остатъчни 

потоци от други индустриални процеси. Разполагайки с достъп до голяма 

биорафинерия и голяма мрежа в нея академичните среди и бизнеса, SP 

Processum е в състояние да свърже лица и компании с добри идеи със 

съответните партньори, като им помага да тестват идеите си, да 

комерсиализират и да разширят своите идеи. Клъстерът играе важна роля в 

разработването на продукти в области като органичната химия, биогоривата 

и други биотехнологии. 

 

Програма за иновации за шведската биоикономика през 2050 г – 

BioInnovation, Швеция18 

BioInnovation е стратегическа програма за иновации с визията да превърне 

Швеция в пълна биоикономика до 2050 г. Чрез свързване и подкрепа на 

заинтересовани страни от различни индустрии и сектори, BioInnovation има 

за цел да увеличи създаването на стойност и конкурентоспособността на био 

базирани материали, продукти и услуги. Инициативата стартира през 2014 г. 
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и се очаква да продължи поне до 2026 г. Програмата стартира с шестдесет 

партньора, като броят им непрекъснато се увеличава, тъй като нови 

партньори се приемат постоянно.  

 

Клъстер, който свързва точките - Paper Province, Швеция19 

Paper Province е клъстерна организация с нестопанска цел, която работи за 

напредъка на биоикономиката, базирана на горите, и демонстрира как би 

могло да изглежда едно общество, базирано на биотехнологии, ако 

минимизираме използването на продукти и горива, базирани на изкопаеми 

горива. Чрез сътрудничество между индустрията, академичните среди и 

публичните заинтересовани страни, компаниите-членки подобряват своите 

продукти, услуги и конкурентоспособност, като допринасят за цялостния 

растеж в региона. Организацията представлява цялата верига на стойността 

и свързаните с нея услуги, тъй като компаниите членове варират от 

мултинационални корпорации до местни доставчици. Paper Province е в 

състояние да подкрепи участващите компании и изобретатели със знания и 

капитал по пътя им от концепция през пилотно тестване до търговско 

внедряване. 

Регионът е домакин на повече от 200 компании, свързани с целулозно-

хартиената промишленост, които могат да се възползват от взаимното си 

използване на потоците от отпадъци. Примерите включват мелници, които 

доставят своята отпадъчна топлина в околните квартали, компания, 

произвеждаща продукти за подобряване на почвата от отпадъци от мелници, 

и открит тестов стенд, който позволява на компаниите да разработват и 

разширяват технологии за рафиниране на лигнин до щадящи климата 

горива, химикали и материали. 

 

Преоткриване на местната верига на стойността - Sodankylä, Финландия20 

Въз основа на силна селскостопанска и горска традиция, община Sodankylä 

преоткрива веригата на стойността на храните, за да поддържа местно 

                                                           
19 https://paperprovince.com/en/ 
20 https://www.forum-synergies.eu/docs/aeidl_reinvent_europe_brochure-en.pdf 
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произведена и преработена храна и да минимизира хранителните отпадъци. 

Чрез проектиране и модифициране на системата за по-малки доставки от 

местните общности градът се надява да преодолее проблемите с 

доставката и съхранението, пред които са изправени домакинствата. Целта 

на проекта е да увеличи търсенето на местни продукти и да създаде 

възможности за растеж за малки и средни предприятия, за да стимулира 

местната икономика и да намали хранителните отпадъци. 

Самата община е въвела централна кухня, която произвежда 1500 ястия на 

ден, приготвени от местни продукти. С нов дизайн на веригата за доставки и 

системата за доставки, кухнята използва местни съставки вместо вносни 

промишлени полуфабрикати, като по този начин създава местна стойност и 

намалява изтичането на капитали от региона. 

 

Местен преход към основана на знанието биоикономика - Skagafjörður и Fisk 

Seafood, Исландия21 

Skagafjörður, „Хранителният фиорд“ на Исландия, традиционно е доминиран 

от класически риболов и селско стопанство. Преходът към основана на 

знанието биоикономика означава, че местните компании вече наемат учени, 

които да работят върху подобреното използване и надграждане на морските 

суровини. Създаването на научен парк подпомогна значително 

сътрудничество, нови иновативни компании и създаването на стотици 

взаимосвързани работни места в различни био-базирани индустрии. С 

изобилие от суровини и разнообразна гама от близки една до друга 

компании, Skagafjörður развива инфраструктурата, подкрепяща растежа на 

основана на знанието биоикономика и постига целта си. 

 

Потребителски кооперации, Полша22 - Инициативи, насочени към 

установяване на директни връзки между организирана група потребители и 

производители 
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Кооперациите имат за цел да създадат алтернативи на неустойчивите 

форми на масово потребление, като насърчават по-устойчива и 

справедлива хранителна система чрез установяване на преки връзки между 

организирана група потребители и производители. Партньори в тези 

инициативи са: малки или средни фермери, често отглеждащи органична 

продукция; жители на града; понякога местните власти.  

В съвременния полски контекст потребителските кооперации обикновено са 

малки, неформални групи, свързващи хора, които купуват храна директно от 

фермери и местни преработватели на храни. Потребителските кооперации 

се основават на редовната, доброволна работа на членовете на 

кооперацията, обикновено 3-4 часа месечно, както и на редовното 

присъствие на земеделски производители в кооперацията. Семействата, 

участващи в кооперативите, придобиват знания за системите за устойчиво 

производство на храни, докато фермерите научават за нуждите и 

очакванията на потребителите, като също така се опитват да сведат до 

минимум загубите. Има нужда от по-силно сътрудничество с местните власти 

и признаване на потребителските кооперации в местните или държавните 

разпоредби (както например в Италия). Малките и средни фермери трябва 

да бъдат по-добре информирани за кооперативната система и правилата 

на коопериране. 

 

FoodCloud, Ирландия23 - Преразпределение на излишната храна за 

намаляване на хранителните отпадъци 

FoodCloud, базирано в Ирландия социално предприятие. То се превръща от 

стартиращо предприятие, създадено от трима студенти от Тринити Колидж в 

Дъблин, в МСП с около 32 служители. Компанията разработва ИКТ система за 

свързване на търговци на дребно, които имат излишък от храна, с групи, 

нуждаещи се от нея. Неговата инициатива се разрасна от шест дарители и 

шест общностни групи в Дъблин през 2013 г. до национална операция в 

Ирландия през 2014 г. и международна операция, активна в Ирландия и 

                                                           
23 https://food.cloud/ 
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Обединеното кралство през 2019 г., свързвайки повече от 1000 търговци на 

дребно с повече от 9000 благотворителни групи. Технологиите, разработени 

от FoodCloud, осигуряват проследимост на данните и предоставят 

възможности за връщане на информация към търговците на дребно за 

естеството и динамиката на излишната храна, която генерират. FoodCloud 

има за цел да създаде решения за преразпределение на излишната храна, 

което намалява хранителните отпадъци, увеличава социалното включване и 

вдъхновява общностите да предприемат местни действия, които могат да 

създадат глобална промяна. 

Технологията зад FoodCloud е необходима, но сама по себе си недостатъчна 

за поддържане на социалното предприятие за преразпределение. 

Междуличностните отношения и управлението на взаимоотношенията между 

донори и реципиенти също са от съществено значение. Успехът на 

FoodCloud е свързан на първо място с идеята, следват силната екосистема 

от подкрепа, която основателите получават – от подкрепа за инкубация на 

стартиращи компании в рамките на университета, до достъп до фондове за 

иновации и подкрепа за предприемачеството от филантропични и 

правителствени източници. 

 

Пазарът на органични храни, Дания24 - Най-успешният пазар на органични 

храни в света 

Успехът на органичните храни в Дания до голяма степен се дължи на 

политическата подкрепа за биологичното земеделие и развитието на пазара, 

по-рано, по-упорито и с по-широк набор от средства, отколкото в други 

страни. Цял набор от пазарни фактори, както от страна на предлагането, 

така и от страна на търсенето, играят допълнителна роля. Освен правното 

определение за биологично земеделие, най-важните дейности за развитие 

на пазара са създаването на надеждни системи за контрол, сертифициране 

и етикетиране.  
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Проектът RETHINK, Латвия и Литва25 - Устойчиво земеделие в Латвия и Литва 

Проектът RETHINK (проведена в 11 държави) изследва структури и възможности 

за малки и средни земеделски стопанства, които не са добре интегрирани в 

основния пазар. Потенциалът за устойчивост и траекториите на малките 

ферми се анализират във връзка с иновациите и валоризацията на местните 

знания. За да осигурят както развитие на фермата, така и устойчивост, 

малките фермери участват в непрекъснати процеси на обучение и иновации 

или обновяване. Социалните мрежи, чрез които се разпространяват нови 

идеи и изпитани знания на други фермери, са важни за устойчивостта, 

особено за въвеждане на по-радикални промени и осигуряване на 

възможност за трансформация. 

 

Пълнозърнесто партньорство, Дания - Постигане на промяна в диетата чрез 

многосекторно сътрудничество26.  

Партньорството включва публични органи, хранително-вкусовата 

промишленост и здравни НПО. Публичните власти разпространяват диетични 

насоки, налагат критериите за логото, подчертавайки значението на 

пълнозърнестите храни за здравето. Компаниите от хранително-вкусовата 

промишленост осигурява широко предлагане на пълнозърнести продукти и 

използва логото върху опаковката. Търговците на храни на дребно насърчават 

маркетинга чрез дейности в магазина и специални оферти. Здравните 

неправителствени организации разпространяват информация за важността 

на пълнозърнестите храни за здравето и добавят към базата от доказателства 

чрез финансиране на клинични и епидемиологични изследвания. Видно от 

доклади по изпълнението на проекта, постигането на консенсус относно 

доказателствата и определенията; разбирането на потребителското 

поведение; наблюдение на развитието на хранителните тенденции; 

непрекъснато документиране на резултатите и наблюдението на приема на 

пълнозърнести храни са основни стълбове за установяването на общи цели, 

което е ключът към успеха. 
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Мрежата на градовете за устойчива храна (SFCN), Великобритания 

За да предложат решения на многобройните предизвикателства, породени 

от настоящата хранителна система, местните хранителни групи се развиват 

в цяла Европа, като стартът е даден от Обединеното кралство. По-конкретно, 

градове в Обединеното кралство са станали лидери в развитието на такива 

групи и на конкретни инициативи за храна. В този контекст през 2011 г. 

стартира мрежата за устойчиви хранителни градове (SFCN), мрежа от повече 

от 50 града в Обединеното кралство, които разработват хранителни 

стратегии и местни партньорства с тема „храни“. Проектът създава 

междусекторни партньорства и мрежи на много нива от местни агенции от 

публичния сектор, бизнеса, академичните среди и НПО. Дейността се 

управлява от три национални организации на гражданското общество: Soil 

Association (орган за органично сертифициране); SUSTAIN (съюз за по-добра 

храна и земеделие) и Food Matters  (за изграждане на капацитет и действия 

за здравословна, устойчива, справедлива храна). Те подкрепят и насърчават 

изграждането на капацитет, изследванията и оценката, като повишават 

осведомеността за здравословна и устойчива храна в градовете в 

Обединеното кралство. 

Партньорство за местна храна BANES27: Североизточен Съмърсет, 

Великобритания - част от движението Sustainable Food Cities Network.  

Партньорството се председателства от Мениджъра за устойчивост на Съвета 

на Североизточен Съмърсет, а координаторът за устойчива храна на града е 

в екипа за устойчивост към Съвета. Състои се от група заинтересовани 

страни, състояща се от представители на Съвета от редица отдели, 

фермери от района на Бат, организации по туризъм в Бат, и доставчици на 

здравни услуги.  

Избор на достъпна и здравословна храна: ДОБРЕ ЗА ВАС, ДОБРО ЗА 

ПЛАНЕТАТА28 
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WWF - Световен фонд за дива природа и Tesco в Централна Европа 

обединяват усилията си за намаляване на екологичния отпечатък чрез избор 

на достъпна и здравословна храна. Проектът се изпълнява в Чехия, Унгария и 

Словакия. Tesco и WWF си партнират, за да повишат осведомеността относно 

устойчивите хранителни навици, за да подобрят здравето и да смекчат 

въздействието на храната върху околната среда. Дейностите са с фокус 

върху три ключови области: 1) Повишаване на осведомеността сред екипите 

на Tesco за ролята, която те могат да играят за намаляване на въздействието 

на корпоративните операции върху околната среда и природата; 2) 

Стимулиране на интереса на обществото и повишаване на осведомеността 

за устойчив избор на храна, който те могат да правят всеки ден; Съвместна 

работа с доставчици и партньори за повишаване на осведомеността за най-

добрите практики за устойчиво производство и осигуряване на достъпен 

избор за купувачите. 

 

Sustainable Food Lab (SFL)29 

Целта на Sustainable Food Lab (SFL) е да създаде живи примери за основни, 

пазарно базирани устойчиви вериги за доставка на храни, „от фермата до 

вилицата“. Стартирала през 2004 г., тази развиваща се глобална социална 

лаборатория включва участници в хранителната система, включително 

бизнес, правителства и лидери на гражданското общество от Европа, 

Северна Америка и Латинска Америка. Сред елементите на лабораторията 

са проекти за иновации на веригата за доставки, партньорски лидерски 

мрежи, глобални учебни събития и инструменти за измерване. SFL 

разработва нови бизнес модели за устойчиви търговски взаимоотношения, 

намирайки начини, по които селското стопанство може да смекчи 

въздействието на изменението на климата, и открива как да 

пререгионализира източниците на хранителни доставки. Един дългогодишен 

проект на SFL е Инициативата за устойчиви средства за препитание, която се 

фокусира върху подобряването на конкурентоспособността и устойчивостта 
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на дребномащабните земеделски системи. Тази програма продължава да 

идентифицира и адресира важни пречки пред участието на дребните 

фермери в национални и международни вериги за доставка на храни. 

 

Инициативата за устойчива храна (SFI), Нидерландия30  

Инициативата за устойчива храна е общност от партньори, състояща се от 

компании, свързани със сектора на хранително-вкусовата промишленост - 

9, образователни институции - 5 и правителствени институции - 3. Всички 

работят заедно само с една цел: глобалното производство на храни да бъде 

климатично неутрално. Общността е организирана в три взаимосвързани 

стълба, подходящи за различните типове партньори и дейности: 1) Проучване 

за иницииране на разработване на нови продукти и процеси; 2) Fieldlabs за 

валоризация и поддръжка за излизане на пазара; 3) Livinglab за участие и 

обратна връзка на потребителите. SFI е иницииращата и подкрепяща 

общност, в която партньорите си сътрудничат, могат да споделят данни, 

съоръжения и информация и е територия, където могат да работят заедно за 

постигане на поставените цели. 

 

AGROPOL – Словения, Португалия и Испания31 

Пилотният проект Agropol разработва и предоставя практическо ноу-хау за 

това как да се укрепи секторът на селското стопанство и храните чрез 

трансгранично сътрудничество. Проектът подкрепя регионалните власти и 

местни участници в два трансгранични пилотни региона в разработването на 

съвместни агро-хранителни стратегии. Освен това проектът подпомага 

съответните заинтересовани страни в двата региона при създаването на 

конкретни проекти за сътрудничество в рамките на тяхната стратегия. По този 

начин проектът генерира практически инструменти, които могат да бъдат 

използвани от други европейски региони за улесняване на трансграничното 

сътрудничество в сектора на хранително-вкусовата промишленост. По този 

начин опитът, извлечен от тези пилотни региони и други проучени случаи, 
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служи като еталон (или план) за трансграничен модел на сътрудничество в 

хранително-вкусовата промишленост. Целта на плана е да предостави на 

регионалните администрации, управляващите органи на ПРСР и 

националните мрежи за селските райони (NRNs) реалистична представа за 

потенциала и осъществимостта на трансграничното сътрудничество в 

сектора на хранително-вкусовата промишленост и да предложи 

практически насоки и инструменти за установяване и организиране на 

такова сътрудничество. По-този начин помага на регионалните участници в 

осъществяването на трансгранично сътрудничество, за да стимулира 

иновациите и растежа в селската агро-базирана икономика. 

  

Идеята на проект “Alzette Belval, vivons ensemble!”32 е да насърчи развитието 

на трансграничната агломерация в тази зона. Проектът цели да развие 

„чувството за принадлежност“ към трансграничния град Алзет и квартала 

Белвал в Люксембург и да помогне на местните участници да разработят 

трансгранични проекти в областта на спорта, туризма, културата, селското 

стопанство, образованието и др. Заинтересованите страни на “Alzette Belval, 

vivons ensemble!” са: образователни власти от Франция и Люксембург, които 

насърчават учителите да участват в трансграничен проект; местни участници, 

които реализират дейности като културен център Kulturfabrik; училища; 

младежки и спортни асоциации и заинтересовани страни в туризма. И 

накрая, местните общини, които споделят проектите и комуникират с 

гражданите. 

Основната пречка по време на изпълнението е била относно различните 

процеси на оторизация, които са възпрепятствали ефективното изпълнение 

на проектите. Тъй като местните власти участват в проекта, той е подкрепен 

от местни политици.  

“Alzette Belval, vivons ensemble!” създава мостове между френските и 

люксембургските спортни, културни и туристически организации за 

насърчаване на трансграничното сътрудничество. През първата година на 
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проекта са създадени четири трансгранични мрежи, с фокус върху спорт, 

свободно време, култура и туризъм и образование. Проведени са и няколко 

трансгранични срещи и събития, включващи състезания, джудо, училищни 

обмени, ден на наследството на Alzette Belval и др. И накрая, проектът Alzette 

Belval създаде платформа за информиране на гражданите относно местни 

срещи и събития. Проектът ангажира пряко жителите посредством статии в 

пресата, както и чрез радио и телевизионни интервюта и отзивите са 

положителни. 

Проектът не се разглежда като френски или люксембургски, което е ключов 

фактор за осигуряване на неутралността, необходима за развитието на 

трансграничната агломерация. По отношение на добавената стойност за ЕС, 

проектът създава усещане за включване в трансграничните райони. По 

отношение на възможността за мултиплициране на резултатите местните 

дейности на общини и сдружения могат да бъдат възпроизведени в други 

трансгранични райони, за да се насърчи животът в зона без граници.  

 

ЕГТС TATRY33 е създадена от асоциацията на полския еврорегион „Татри“ 

(Związek Euroregion „Tatry“) и асоциацията на словашкия регион „Татри“ 

(Združenie Región „Tatry“). Основателите на ЕГТС си сътрудничат от 1994 г., 

когато полските и словашките местни власти създават Еврорегион „Татри“ с 

двете сдружения. Еврорегионът е инициатор, участник и координатор на 

множество трансгранични инициативи и проекти, реализирани с 

финансиране от Европейския съюз. Полското и словашко сътрудничество за 

еврорегион „Татри“ мотивира създаването на ЕГТС TATRY. Друга причина за 

създаването на групата е желанието и на двете страни да развият полско-

словашкото трансгранично сътрудничество на качествено по-високо и 

количествено по-интензивно ниво. Това се отнася особено за по-ефективното 

и ефикасно изпълнение на проекти по програмата Interreg V-A Полша-

Словакия 2014-2020 г. ЕГТС трябва да допринесе за решаването на различни 

трансгранични проблеми на местните гранични общности. ЕГТС се 
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концентрира върху дейности и проекти за своите членове и общините в 

региона. 

При създаването на ЕГТС TATRY не е съществувал приложим полски опит, 

особено с еврорегионите като членове на ЕГТС. Сътрудничеството и 

консултациите с министерствата, отговорни за одобряването на конвенцията 

и устава на ЕГТС, са били много полезни за избягване на потенциални грешки 

и продължителни процеси. В началото ЕГТС е срещнала доста затруднения, 

опитвайки се да участва в управлението на Фонда за малки проекти като 

единствен бенефициент по една от трите планирани общи програми. 

Въпреки подкрепата на Управляващия орган на програмата Interreg VA, това 

не е било широко подкрепено и групата пренасочва дейностите си, свързани 

с европейско териториално сътрудничество. 

Въпреки тези недостатъци, Европейска група за териториалн сътрудничество 

TATRY участва активно и с различни роли в изпълнението на програмата 

Interreg V-A Полша-Словакия 2014-2020 г. ЕГТС TATRY е водещият партньор на 

водещия проект „Велосипеден маршрут около Татрите – етап II“ с девет 

участници - полски и словашки местни власти. Групата е единственият 

бенефициент на микропроекта „Трансгранично специализирано и 

професионално обучение в ЕГТС TATRY“. Директорът на групата е член на 

Комитета за наблюдение на Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Тези задачи се 

допълват от предоставяне на подкрепа на местните власти при подготовката 

и изпълнението на трансгранични проекти. По този начин ЕГТС TATRY провежда 

новаторски подходи за териториално сътрудничество. 

ЕГТС може да действа като единствен бенефициент в проекти за ЕТС, които 

могат да се подготвят, изпълняват и координират независимо. Това допринася 

за по-ефективна и ефикасна координация, управление и администриране 

на общи трансгранични проекти за местните власти. Не на последно място 

поради проектите и подкрепата която предоставя, ЕГТС се възприема 

положително от обществеността. Най-значимото влияние е от водещия проект 

„Велосипеден маршрут около Татрите“. Инфраструктурата, предлагаща на 

велосипедистите удобни и безопасни велосипедни алеи, е много популярна 

в региона. Представители на полски и словашки медии също участват в 
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конференциите, срещите и събитията, организирани от ЕГТС TATRY. За да 

бъдат ефективни при разработването и прилагането на териториалното 

сътрудничество, ЕГТС изискват участието на своите членове на всеки етап от 

неговото разработване и функциониране. ЕГТС Tatry работи в тясно 

сътрудничество на местно ниво. Държавите-членки биха могли да използват 

още по-добре функции и потенциала на групата, като я включат в 

управлението на програмите за ЕТС. 

 

Проект RAISE-IT34, финансиран по Механизма за свързване на Европа (CEF), 

има за цел да осигури по-добра свързаност между основните градски възли 

по коридора Рейн-Алпи. Проектът се базира на препоръка от проект CODE24 

Interreg (2010-2015 г.) за увеличаване на достъпа с високоскоростна 

железопътна линия по коридора Рейн-Алпи. Това повдига въпроса какво може 

и трябва да се направи, за да се подобри железопътният транспорт и да се 

създадат алтернативи на полетите. RAISE-IT приема тази препоръка и изготвя 

проучване за подобряване на достъпността в три мащаба: градски възли и 

прилежащи райони; как да се подобрят връзките между междуградския и 

местния транспорт; по-големи регионални зони на възли; как да се подобрят 

връзките между междуградския и регионалния транспорт. 

Проектът включва изследване отдолу нагоре относно развитието на коридори 

чрез прилагане на многомащабен подход от местно-регионална гледна 

точка. Партньорите работят съвместно по различни въпроси, които са от 

значение на местно, регионално и транснационално ниво, но които не биха 

били разгледани от местно-регионална гледна точка без участието на ЕГТС. 

Въпреки че съдържанието на проекта се фокусира върху коридора Рейн-

Алпи, подходът на проекта, структурата на партньорството и методологията 

могат да се използват и в други коридори на основната мрежа TEN-T. 

Заключение 

Примерите, представени тук, показват, че сътрудничеството е от решаващо 

значение за реализиране на пълните ползи от биоикономиката. 

                                                           
34 https://www.egtc-rhine-alpine.eu/projects/raise-it-rhine-alpine-integrated-and-seamless-travel-chain/ 
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Сътрудничеството често се характеризира с публично-частни партньорства, в 

които различни участници – региони, градове, изследователски институции, 

компании и други публични и частни субекти – работят заедно по амбициозни 

политики, планове и клъстери и споделят обща цел за разработване на нова 

иновативни решения. Различните заинтересовани страни също се възползват 

от ресурсите на другия, или чрез обмен на знания и включване на 

университети, за да създават съвместно и използват най-добрите изследвания 

и идеи в областта, или чрез действителен обмен на физически ресурси, 

където компаниите формират клъстери, в които използват един на друг 

странични потоци като суровина за нови продукти. 

Взети заедно, тези случаи са добри примери за това как заинтересованите 

страни в различните сектори показват голямо желание и силна воля за 

сътрудничество, за да ускорят прехода към биоикономика, с положителни 

ползи по отношение на нови продукти, потоци от приходи, създаване на 

работни места и по-ефективно използване на ресурсите. Компаниите и 

държавите ще имат полза от съвместната работа през границите за 

споделяне на знания и информация за най-добрите начини за отключване на 

пълния потенциал на биоикономиката възможно най-бързо. 


