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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Проект AGRO-START  

Икономическото пространство на Югоизточна Европа (ЮИЕ) развива икономика, базирана на МСП, в която 
секторите на растениевъдството и животновъдството играят жизненоважна роля по отношение на 
икономическия растеж и възможностите за заетост. МСП са изправени пред сериозни общи проблеми в 
устойчивото поддържане на конкурентоспособността им на националните и европейския пазари, като: липса 
на ефективни услуги за подкрепа, които предлагат практическа помощ и експертни знания за предприемачи и 
предприятия с опит; насърчаване на иновативни подходи; не добре експлоатирани преимущества на новите 
технологии; трудности при навлизането на нови пазари; слабо развити маркетингови мрежи; ниско ниво на 
сътрудничество между предприятията, както и ниско ниво на интернационализация.  
Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на малките и средните предприятия, 
насърчаване и улесняване на иновационно предприемачество откликвайки на необходимостта от конкретна 
услуга в подкрепа на МСП в растениевъдството и животновъдството, която адаптира интегриран 
транснационален подход.  
Чрез проекта AGRO-START ще бъде разработен Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, имащ за  
цел да се подобри предоставянето на подкрепа и иновационни услуги на МСП в икономическото 
пространство на Югоизточна Европа.  
Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ ще се основава на общ и интегриран подход, който 
предоставя насоки на организациите, предоставящи услуги за подпомагане на бизнеса, за това как най-добре да 
оценят МСП, с цел да им се даде възможност да се справят с общите предизвикателства, пред които са 
изправени, и за това как най-успешно да бъдат насочвани за да могат да използват напълно възможностите, 
които са присъщи на икономическото пространство на ЮИЕ.  
Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ ще даде насоки за най-добро улесняване и насърчаване 
на средата за иновативно предприемачество за МСП в сектора на растениевъдството и животновъдството.  
Конкретните цели на проекта са:  

1. Внедряване и пилотно прилагане на Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ в 
организациите на участващите партньори;  

2. Пилотно прилагане на инструменти за подпомагане, които ще спомогнат за подобряване на услугите в 
подкрепа на бизнеса, предоставени чрез Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП в сектора на растениевъдството и животновъдството чрез разработването на 
транснационална база данни с доставчици на продукти и услуги в подкрепа на МСП, което ще помогне за 
оценяване на сравнителните предимства и ще предостави информация за доставчиците на услуги на пазара;  

3. Осигуряване на по-добро подпомагане на МСП с цел повишаване на тяхната интернационализация 
(подпомагане на представянето им в интернет, уеб конструктор, и организирането на виртуален панаир на 
ЮИЕ);  

4. Повишаване на осведомеността относно необходимостта от иновации и осигуряване на по-добри 
услуги за диагностика и оценка на иновациите чрез пилотно прилагане на инструмент за диагностика и оценка;  

5. Осигуряване на по-добро подпомагане за предприемачите и улесняване на средата за иновационно 
предприемачество чрез разработване на набор от инструменти за предприемачи и провеждане на електронен 
курс за обучение за предприемачи в ЮИЕ;  

6. Трансфер на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и на инструментите за подпомагане; 
и изграждане на капацитет на служителите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса, за да ги прилагат.  

Проектът 
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Основният резултат от проекта ще бъде повишаване на качеството и ефективността на услугите в подкрепа на 
бизнеса в МСП; повишаване на познанията на най-малко 1 000 услуги в подкрепа на бизнеса, сред които 
Протоколът е разпространен и е било предоставено съдействие за прилагането му. Инструментите за 
подпомагане ще доведат до следните резултати: повишена интернационализация на малките и средни 
предприятия в сектора на растениевъдството и животновъдството. Транснационалната база данни ще помогне 
да се направи оценка на сравнителните предимства; увеличено ноу-хау на най-малко 60 служители за 
предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса чрез специално разработения курс за електронно обучение; 
гарантиран реалистичен подход към Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ поради направените 
ценни изводи от пилотното му прилагане и обогатени от целевите групи; повишена информираност на МСП 
относно иновацииите и възможностите за подобряване на тяхната конкурентоспособност.  
 

Дейности по проекта 

Проектът AGRO-START е структуриран в 7 работни пакета (РП), всеки от които има по три основни дейности, 
както следва:  

1. Транснационално управление на проекта и финансово управление: това е 

хоризонтална дейност, която гарантира добре структурирана координация, оперативно и финансово 
управление на проекта през целия му цикъл.  

2. Комуникационни дейности: това са дейности, имащи хоризонтален характер, с основна 

цел за разпространение на резултатите от проекта до целевите групи и гарантиране на висока степен 
на видимост на резултатите и изпълняваните дейности през целия цикъл на проекта. 

3. Идентификация на новаторските и успешни подходи за разработване и 
приложение на Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ: това е 

основният компонент на проекта AGRO-START, който включва организиране на пет тематични 
семинара в Румъния, Гърция, Италия, Албания и България, за които партньорите по проекта ще се 
свържат с целевите групи, за да открият примери за добри практики в техните страни, които най-
добре се справят с предизвикателствата пред малките и средни предприятия и осигуряват успешни 
и/или иновативни подходи за най-добро възползване от възможностите. Това ще допринесе за 
разработването на Ръководство с добри практики и въз основа на тези подходи, ще бъде разработен 
Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, който ще подпомага организациите, ангажирани в 
подкрепа на бизнеса как най-добре да предоставят услуги в подкрепа на МСП в секторите 
растениевъдство и животновъдство, за да се подобри тяхната конкурентоспособност и да се насърчи 
иновативната среда за предприемачество. С цел да се осигури трансфера на резултатите от проекта, 
партньорите ще подпомагат чрез електронната поща лицата, които искат да прилагат Протокола за 
услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ. Ръководството с добри практики и Протоколът ще бъдат на 
разположение на английски и на националните езици на партньорите и ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на проекта, а екземпляри на хартиен носител ще бъдат разпространени сред 
целевите групи и заинтересованите страни. 

4. Структурни подържащи мерки, подобряващи услугите в подкрепа на 
МСП в областта на растениевъдството и животновъдството: успешното 

въвеждане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ се гарантира от адекватни 
инструменти за подпомагане. В рамките на проекта AGRO-START е разработена Транснационална 
база данни с доставчици на продукти и услуги в подкрепа на МСП от цялата верига за доставки/ 
добавена стойност на целевите МСП: доставчици на семена, доставчици на инструменти и т.н. 
Включват се данните от всички участващи страни, което спомага услугите в подкрепа на бизнеса да са 
по-добре адресирани във връзка със стартирането на бизнес и достъпа до други пазари в страните-
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участнички, за възползване от сравнителните предимства и разликите в цените, както и за 
подпомагане на МСП да разширят базата си с доставчици на услуги/продукти или да се 
интернационализират. Базата данни е на разположение на интернет страницата на проекта и 
следователно е достъпна за всички заинтересовани МСП и организации, предоставящи услуги в 
подкрепа на бизнеса. В рамките на този работен пакет в България бе организирана Транснационална 
Конференция за услуги в подкрепа на бизнеса на МСП. Целта на конференцията бе да се представи 
транснационалната базата данни за доставчици на услуги и продукти, да се мотивират участниците да 
се присъединят и да се обогати базата данни, както и да се насърчи активното изграждане на мрежа, за 
да може проектът да се възползва от възможните синергии. 

5. По-добра запознатост на МСП с иновациите и технологиите с цел 
подобряване на стратегиите за използване на пазарните възможности: 

насочена към заинтересованите МСП с цел тестване на диагностичния подход и трансфера на ноу-хау, 
както и да се повиши осведомеността им по отношение на иновациите. Следователно ще бъдат 
извършени следните дейности:  

 Диагностика и оценка на МСП в областта на растениевъдството и животновъдството, което 
има за цел да тества един от подходите, включени в Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ; 

 Разработване и организиране на курс за електронно обучение за предприемачи: въз основа на 
установените по време на диагностиката общи потребности от обучение, ще бъде разработен 
електронен курс, който ще предостави на предприемачите необходимите знания, за да могат да 
предприемат иновативни и успешни предприемачески инициативи.  

6. Разработване на инструменти за подпомагане на предприемачи и МСП 
в областта на растениевъдството и животновъдството: това ще осигури 

допълнителни инструменти за подпомагане на МСП за повишаване на интернационализацията им и 
улесняване на предприемачеството, а именно:  

 Набор от инструменти за предприемачи в ЮИЕ: инструмент, предназначен за подкрепа на 
предприемачеството, който ще помогне на МСП изцяло да вземат предвид условията и изискванията на 
страните-партньори в проекта AGRO-START за предприемачество в целевите сектори;  

 Инструмент за създаване на уеб страници (Web Builder): предприемачите в областта на  
растениевъдството и животновъдството ще имат възможност да създават свои собствени уеб-сайтове, за 
да увеличат видимостта си на пазара;  

 Виртуален панаир на ЮИЕ: инструмент, предназначен за насърчаване на 
интернационализацията на предприемаческите инициативи. Чрез Виртуалния панаир на ЮИЕ 12 
МСП от участващите региони от Югоизточна Европа в областта на растениевъдството и 
животновъдството ще могат да популяризират своите продукти на виртуални щандове. Клиентите ще 
могат да преминават през павилоните и да посетят различните МСП. Виртуалният панаир ще поднесе 
информацията по иновативен начин и ще подкани клиентите да посетят интернет страниците на МСП 
за допълнителна информация. 

7. Мерки за обучение на служителите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса, за ефективно 
прилагане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ: те ще спомогнат за трансфера на 
ноу-хау и ще изградят капацитет на служителите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса за 
прилагане на заключителната версия на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и ще ги 
запознаят с инструментите за подпомаганена МСП, разработени в рамките на проекта AGRO-START. 
В тази връзка, ще бъде организиран курс за електронно обучение във всяка от участващите страни. 
Курсът ще бъде разработен въз основа на диагностиката на потребностите от обучение, която ще 
бъде извършена от всички партньори на ниво организации, предоставящи услуги в подкрепа на 
бизнеса.  
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Ръководство с добри практики  

Ръководството с добри практики обхваща информацията, генерирана по време на петте тематични семинара, 
в рамките на които партньорите по проекта подбраха най-добрите примери за иновации и предприемачество 
в областта на растениевъдството и животновъдството.  
Теми на петте семинара: 

1. Ефективни подходи за услуги за диагностика и оценка на иновативно и/или ефективно производство 
и оперативните процеси за целевите сектори;  

2. Ефективни подходи за инструментите за финансова подкрепа на МСП в старите и новите страни-
членки и в страните-кандидатки, както и начини за осигуряване на подкрепа на МСП, за да 
информират за съществуването си и достъпа до тях (финансова подкрепа за предприемачи, за 
иновативни подходи и т.н.);  

3. Ефективни подходи за трансфер на технологии и иновации към МСП;  
4. Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на предприемачеството в целевите сектори;  
5. Ефективни подходи за подпомагане при оценка на навлизането на нови пазари, постигане на 

съответствие с европейските стандарти за качество, рекламиране на продукти и подпомагане 
интернационализацията на МСП.  

Откриване и оценка на добрата практика 
Методика за определяне и оценка на добри практики в контекста на проекта AGRO-START: За всяка тема на 
петте семинара, всеки партньор трябва да избере по два примера за добри практики (общо 10 примери за 
добри практики от всеки партньор) за услуги, предоставяни в подкрепа на бизнеса на МСП в областта на 
животновъдството и растениевъдството. Всички примери за добри практики ще бъдат обсъдени и 
анализирани съвместно от партньорите по време на семинарите. По всяка тема, партньорите по проекта ще 
анализират най-малко четири примера за добри практики и ще изберат два от тях с помощта на две групи 
критерии за подбор:  

1. Общи критерии: 
a. Примерите за добри практики се отнасят за услуги, предоставяни на МСП в подкрепа на 

бизнеса в областта на животновъдство и растениевъдство;  
b. Примерите за добри практики съответстват на темата на семинара, в който е избрана добрата 

практика;  
c. Примерите за добри практики предлагат успешни и иновативни подходи, които използват 

най-добрите възможности, предлагани в икономическата зона на страната участник/ЮИЕ;  
d. Примерът за добра практика би могъл лесно да бъде приложен в други 

области/страни/региони;  
e. Услугите, предоставяни в подкрепа на бизнеса, са въз основа на принципа за равни 

възможности.  
2. Конкретни критерии (разработени за всеки отделен тематичен семинар).  

След това, всяка от анализираните добри практики преминава оценка с цел идентифициране на двете най-
добри, които ще бъдат представени по време на всеки семинар. След презентация, в която всеки от 
говорителите на партньорите представят по две най-добри практики, партньорите гласуват, за да изберат една 
група от десет практики, след което се пристъпва към втори кръг на гласуване, за да се изберат шестте най-
добри практики*.  
Ръководството с добри практики е разработено от Университета в Молизе на английски език и включва най-
добрите практики, установени по време на семинарите; преведено е на езиците на всички партньори по 
проекта и е отпечатано в 500 екземпляра за всеки от партньорите.  
 
* По време на семинар №3, две добри практики получиха равен брой гласове и затова по изключение бяха 
избрани 7 примери за добри практики.  
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Ефективни подходи за услуги за диагностика 

и оценка на иновативни и/или ефикасни 

производствени и оперативни процеси за 

целевите сектори  

СЕМИНАР 1  Румъния, 13-15 май 2013 г. 
   

 

 

Избрани примери за добри практики   

Заглавие  Изпълнител 

Ismea – Бизнес план он-лайн  Ismea  

Класифициране на свински кланични трупове (PCG)  Q&D 

Управление на борбата с вредителите (ИУВ) в сектор 
растениевъдство   

 Консултативен център за 
селско стопанство и 
развитие на селските райони 

Прилагане на Кодекса на Юнилевър за устойчиво 
земеделие за промишлени производители на домати  

 Храна: окачествяване 

Интегрирано управление на овощните градини: 
иновации отвъд традицията (Ябълките на Трентино)  

 Фондация Edmund Mach di 
San Michele all‟Adige 

Услуги за диагностика и оценка за животновъдните 
кооперации и земеделските кооперации за плодове и 
зеленчуци/Групи производители  

 Georgiki Anaptixi S.A. 

 

Раздел 

1 
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Ismea – БИЗНЕС ПЛАН ОН-ЛАЙН 

Представена от: UNIMOL 

Име на организацията  Ismea – Институт за изучаване, изследване и информация за пазара на земеделските 
продукти и храни 

Вид на организацията Обществен, икономически орган, създаден с Указ на Президента на Републиката, 
номер 278 от 28-ми Май 1987 г., който работи от името и под ръководството на 
Министерство на земеделието 

Адрес 183, Via Nomentana Пощенски код  00161 

Град и регион  Рим Държава  Италия 

Телефон (+39) 0685568400 Факс  (+39) 0685568 663 

Електронна поща  Интернет сайт www.ismea.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Услугата „Бизнес план он-лайн” (BPOL) е представена от Института за селскостопански пазарни услуги и 
храни (ISMEA), и е част от дейностите, финансирани от италианската Национална мрежа на селските райони, 
насочена към подобряване на ефикасността и ефективността на публичните действия в полза на 
селскостопански предприятия, чрез точна оценка на инвестиционните проекти. BPOL е уеб приложение, 
което позволява изготвянето на реален бизнес план за селскостопански, агро-промишлени и други сектори, 
като се гарантира значително опростяване на процедурите за подаване на разработените бизнес планове, 
свързани с искания за финансиране от Програмата за развитие на селските райони, както и по-голямо 
еднообразие и простота при оценката на инвестиционни проекти. BPOL е цялостна услуга, която съчетава он-
лайн инструмент, обучение и техническа помощ, и непрекъсната цялостна поддръжка за потребителите 
(администриране, технически компилатори и др.).  

Описание на услугата за диагностика/оценка 

По-подробно, приложението се състои от взаимно допълващи се качествена и количествена част (2). 
Качествената част се състои от заредени описателни маски и позволява на компилатора да предложи кратко 
описание и представяне на фирмата, пазарната рамка, идеята на проекта и прогнозирането на динамиката.  
Количествената част, обаче, се състои от по-голям брой отделни входни маски във възможните области на 
дейност в селското стопанство (култури, добитък, стопанство и др.) От практическа гледна точка, от 
компилатора се изисква (i) детайлизиране на инвестицията, (II) източниците на финансиране, както и всякакъв 
достъп до мерки за улесняване, (III) данните за производство за минали години и прогнозни данни. По-
конкретно, компилаторът ще покаже (IV) всички бизнес операции, податливи на откриване, за подготовката 
на планове и (V) цялата информация за производствени, икономически и парично-финансови нужди. Като се 
има предвид, че целта на BPOL е да придобие актуални и конкретни данни за отделното предприятие, 
интересно е да се отбележи, че в процеса на попълване на някои формуляри, компилаторът може да сравни 
собствените си данни с други налични източници. Например, по време на въвеждането на данни за 
производство на култури, компилаторът ще има възможност да види средните стойности за цената (данни от 
ISMEA) и данни за добивите (ISTAT) за провинцията, в която предприятието функционира, работни дни, 
необходими средно за конкретна култура и информация относно оборудване и машини. След въвеждането на 
данните, системата се връща на реалните финансови отчети за последните две години, както и разчет на 

http://www.ismea.it/
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бюджета за различни периоди от време. Финансовите отчети са разделени на отчет за приходите, баланс и 
отчет за паричните потоци в съответствие с конкретните модели, прекласифицирани към селскостопанското 
предприятие. Следва да се отбележи, че текстът на двата баланса произтича от отделните начални зареждания 
на исторически данни или въз основа на официалните бюджетни цифри, в зависимост от това дали фирмата 
е с опростено счетоводство или със стандартно. За да се обогати изхода представен от действителните и 
прогнозните финансови отчети, BPOL предоставя различни разработки, по-специално аналитичен доклад на 
различни бизнес дейности (например, култури, животновъдство и свързаните с тях дейности), както и по вида 
на управлението (оперативно, капиталово, финансово, без функция). В допълнение, приложението дава на 
потребителя полезни показатели за рентабилност, надеждност и ефективност на предложената инвестиция. 
Наборът от изходна информация позволява на компилатора да премине към анализ на икономическото и 
финансовото представяне на фирмата като цяло, като се обърне особено внимание на ефектите от 
инвестиционния проект върху структурата на производство и настоящите стопански дейности.  

Иновативни елементи, използвани при предоставяне на услуги за диагностика/оценка  

Инструментът има няколко нива на иновация: позволява реконструкция на бюджета въз основа на финансова 
прогноза (включително историческа, в случай на дружества, които нямат бюджет) чрез попълване он-лайн 
през Интернет; основава се на принципите и методите за прогнозен анализ, споделен между селско 
стопанство, агробизнес и банкиране; интерфейс с он-лайн управление на файлове и с базите данни за цени, 
добиви, работна сила и стойности; по отношение на платформата, BPOL е уеб приложение, което може да се 
използва от всеки компютър с помощта на уеб браузър. Архивирането на данните на отдалечен сървър 
позволява незабавна помощ по време на етапа на въвеждане.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА  

Икономически ресурси 

Разходи за разработване на он-лайн платформата и разходи за мерки за обучение.  

Персонал 

Персонал с квалификация в областта на ИКТ. 

Ноу-хау 

Техническа помощ: обучение на земеделските консултанти (10 дни за 350 консултанти); обучение на експерти 
на оценяващия орган от регионите (4 дни за 25 експерти); он-лайн поддръжка (за помощ он-лайн и безплатна 
телефонна линия).  

ПРЕЧКИ 

Възникнали технически, финансови и други проблеми  

Основните трудности са свързани с необходимостта да се правят прогнози за бъдещите разходи и цените на 
продуктите. Структурната нестабилност на селскостопанските пазари дори увеличава този проблем. 
Съществува и друга трудност в Италия, където повечето от стопанствата нямат осигурени счетоводни системи. 
Отсъствието на счетоводна документация прави изключително сложно да се направи оценка на финансовите 
показатели на земеделските стопанства за предишните години. Липсата на надеждни данни прави всякакви 
прогнози относно бъдещите разходи и приходи дори още по-трудно.  
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Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

Надеждността е една от основните предпоставки на бизнес плана. Моделът BPOL е разработен в съответствие 
с техниките, използвани за изграждане на бизнес планове в търговски предприятия. Въпреки това, 
особеностите на селското стопанство изискват определянето на конкретни и приложими методики.  
Откриването и отчитането на бизнес операциите на ниво основна информация гарантира, че процесът на 
формулиране на прогнозите е направен в съответствие с методиките, използвани в модела. Освен това, 
наличието на ясно резюме, както и възможността за читателя да види маските попълнени, позволяват лесно да 
се разберат основните елементи на проекта, както и да се проверят предположенията и допусканията, 
залегнали в основата на прогнозите.  
Нивото на надеждност на докладваните данни, обаче, е защитено чрез откриване на различните източници на 
информация. Наличната информация в досието на стопанството (данни, поземлен имот, машини и 
оборудване) автоматично се импортира в създаването на маските, които събират такава информация. По-
специално, изискванията за отделни данни за цени, добиви и за труд посочени за отглеждането на всяка 
култура, са систематично сравнявании със статистическите данни, които се съдържат в базите данни, и се 
посочват несъответствията с обхвата на допустимост, изчислен от системата. Във връзка с очакваните промени 
в селскостопанския сектор, няма наложено ограничение във въвеждането на данни, като системата просто ще 
отчита и докладва всички несъответствия и противоречия.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 
1) Съвременни методи на бизнес планиране в селското стопанство; 
2) Интеграция на бази данни за пазара, институциите и производството; 
3) Бизнес самооценяване на земеделските производители (не се основава на емпирични критерии за оценка); 
4) Оценка на кредитоспособността в селското стопанство. 

Настоящо положение и практически резултати  
1) Действително повишаване на общото качество на инвестиционните планове;  
2) Обща стандартизация на процеса (според основната международна счетоводна система);  
3) Подобряване на предварителния анализ на проекта; 
4) Опростяване на последващия контрол; 
5) Повишаване на глобалното разходване на публични средства. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 
Внедряване на BPOL в регион Венето: 1) Съответни мерки: подпомагане на млади хора (мерки 112, 111, 121, 
114) и мярка 121; 2) Срок на реализация: ноември 2009 г. - декември 2010 г.; 3) Използване на BPOL за първия 
търг (мярка 112 - Подпомагане на млади хора) 15 януари - 12 март 2010 г.: представени 500 бизнес плана; 4) 
Техническа помощ: обучение на земеделските консултанти (10 дни за 350 консултанти); обучение на експерти 
на оценяващия орган от регионите (4 дни за 25 експерти); он-лайн поддръжка (помощ он-лайн и безплатна 
телефонна линия); 5) Следваща фаза, юли - септември 2010 г.: представяне на BPOL за мярка 121.  

Разни (връзки и бележки) 

http://bpol.ismea.it/ISAM  

http://bpol.ismea.it/ISAM
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КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СВИНСКИ КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ (PCG) 

Представена от: ERFC 

Име на организацията  Q&D 

Вид организация  Частен сектор 

Адрес Научен и технологичен 
парк на Епир  

Пощенски код  45110 

Град и регион  Йоанина Държава   Гърция 

Телефон (+30) 2651085120 Факс  (+30) 2651007679 

Ел. поща info@q-d.gr  Интернет сайт www.q-d.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

 Калибриране на устройства за класифициране на свински кланични трупове по дисекционни 
изпитвания съгласно Регламент (ЕИО) 1249/2008 на Комисията;  

 Внедряване на кланичните линии и обучение на персонала;  

 Окачествяване на свински кланични трупове съгласно SEUROP. 

Описание на услугата за диагностика/оценка  

 Оценяване на качествените характеристики на свински кланични трупове и взаимовръзка с 
характеристиките на стопанството (порода, хранителен режим и др.). 

Проведени са опити във всички държави-членки на ЕС с оглед калибриране на устройствата спрямо 
националните характеристики на свинските популации. Опитите се основават на измервания, проведени с 
използването на специализирани уреди (на определени проби от свински кланични трупове), засягащи:  

o Дебелината на мастната тъкан на гърба на едно или две места на трупа;  
o Дебелината на гръбния надлъжен мускул на едно място;  
o Процентът на крехко месо (LMP) е получен чрез дисекция на трупа съгласно Референтен 

метод на ЕС (Walstra и Merkus 1995).  
Записаните стойности са анализирани статистически и уравнението на регресия с най-добрата способност за 
предсказуемост е включено окончателно в обхвата на законодателството на ЕС за оценка на LMP и 
окачествяване на кланични трупове на свине в търговски класове според системата SEUROP.  

 Решенията на ЕС за одобряване на методи за окачествяване на кланични свински трупове в конкретна 
държава-членка определят:  

o Наименованието и типа на одобрения механизъм за класифициране;  
o Кратко техническо описание на механизма и принципа му на функциониране;  
o Формулата, използвана за изчисляване на процента на крехко месо (LMP);  
o Минималното и максималното тегло на кланичните трупове, които могат да бъдат 

окачествявани чрез използване на определен метод.  
Пример за формула за окачествяване на свински кланични трупове (Решение на Комисията 2010/642/ЕС):  
Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1– 0,559Χ2+ 0,129Χ3, където: 
Ŷ = пресметнат процент на крехко месо в кланичния труп;  

mailto:info@q-d.gr
http://www.q-d.gr/


 

 
 

 

10 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

Χ1= дебелината на сланината на гърба (без кожата) в милиметри, измерена на разстояние 8 cм от средната 
линия на трупа на нивото на последното ребро;  
Χ2= дебелината на сланината на гърба (без кожата) в милиметри, измерена на разстояние 6 см от средната 
линия на трупа, между третото и четвъртото последни ребра;  
Χ3= дебелината на гръбния мускул в милиметри, измерена по същото време и на същото място като X2. 
Тази формула е валидна за кланични трупове с тегло между 60 и 120 килограма. 

Иновативни елементи, използвани при предоставяне на услуги за диагностика/оценка 

 Използване на калибрирани и специализирани устройства, за да се гарантира точна класификация на 
кланичните трупове; 

 Ноу-хау за калибриране и прилагане на устройство за сортиране на кланични трупове без кожа - 
съвършено различен начин на представяне, използван само в Гърция и няколко други държави-
членки (Кипър, Полша).  

Елементи на добавена стойност в услугата  

 Цените се определят от качеството на кланичните трупове и това кара земеделските производители да 
повишат информираността си относно управлението на земеделските стопанства и максимизиране на 
LMP;  

 LMP може да се свърже и с други атрибути на управление на кланичните трупове и земеделските 
стопанства, като по този начин се насърчават научните изследвания.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА  

Икономически ресурси 

Необходими са финансови ресурси. 

Персонал 

Трябва да бъдат наети специализиран ветеринарен лекар и опитни месари за записване на измерванията и за 
извършване на дисекции на кланичните трупове.  

Ноу-хау 

Обучен персонал. 

ПРЕЧКИ 

Възникнали технически, финансови и други проблеми 

 Висока цена за калибриране на устройството; 

 Разходи за устройства за окачествяване във време на криза;  

 Ниска информираност за добавената стойност на крайния продукт поради липсата на национална 
система за ценообразуване, свързана с качеството.  

Приети мерки за преодоляване на трудностите  

Обучение и насочване на интереса към предлаганите предимства. 
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НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

 Q&D S.A. през последните пет години се специализира в окачествяване на свински кланични трупове 
и скоро в Гърция ще се предлагат повече устройства;  

 Окачествяването на свински кланични трупове ще бъде въведено във всички кланици в Гърция в 
резултат от изискванията на законодателството на ЕС.  

Настоящо положение и практически резултати 

Окачествяването на свински кланични трупове е внедрено пилотно в няколко кланици в Гърция.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

 Окачествяването на свински кланични трупове подлежи на трансфер без никакви конкретни 
ограничения;  

 Персоналът в кланиците може лесно да бъде обучен за използване на устройството и окачествяване на 
свинските кланични трупове;  

 Могат да бъдат използвани инструменти за финансиране и експлоатационни такси, за да се 
балансират разходите за калибриране и внедряване.  

Разни (връзки и бележки) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0060:0061:EN:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0060:0061:EN:PDF
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УСЛУГА ЗА МСП ЗА ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА 
С ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
БОРБАТА С ВРЕДИТЕЛИТЕ (ИУВ) В СЕКТОР 
РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 
Представена от: БИФ 

Име на отганизацията  Консултативен център по селско стопанство и развитие на селските райони 

Вид на организацията  Дружество с ограничена отговорност 

Адрес ул. Гладстон 1 Пощенски код  4000 

Град и регион  Пловдив Държава  България 

Телефон (+35) 9886964595 Факс  (+35) 932262632 

Ел. поща office@caard.bg  Интернет сайт www.caard.bg  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

ИУВ е ефективен и благоприятен за околната среда подход за управление на борбата с вредителите, който 
разчита на комбинация от разумни практики. Това е интелигентен избор и използване на действия за борба с 
вредителите, които ще осигурят благоприятни икономически, екологични и социални последствия. ИУВ се 
прилага за редица сектори на дейност като земеделие, растениевъдство, градинарство, търговска 
промишленост и дома. Програмите за ИУВ използват актуална, изчерпателна информация за жизнените 
цикли на вредителите и тяхното взаимодействие с околната среда. Тази информация се използва в съчетание с 
наличните методи за контрол върху вредителите, за управление на щетите, свързани с вредителите чрез най-
икономични средства и с възможно най-малко опасност за хората, имуществото и околната среда. ИУВ е 
перфектно решение за биологичното земеделие, както и за по-големи стопанства, работещи с химически 
препарати, защото това може да намали излагането на човека и на природата на опасни химикали, както и 
потенциално да понижи общите разходи за влагане на пестициди и работна сила. ИУВ е формулирана и 
съществува в САЩ от началото на 70-те години на миналия век, а сега е един много важен набор от практики в 
селското стопанство и биологичното земеделие.  

Описание на услугата за диагностика/оценка 

Услугите за диагностика и оценка са много важни за правилното прилагане на ИУВ. Те се основават на знания, 
опит, наблюдение и интеграция на множество техники.  
Процесът на оценка включва:  

1. Посещения на място в земеделските стопанства и работни срещи с управителя и специализирания 
персонал, за да се придобият знания за настоящата ситуация;  

2. Оценка на риска, което е наистина важно и обикновено се характеризира с четири въпроса: 
характеризиране и идентифициране на биологични агенти за контрол, здравни рискове, рискове за 
околната среда и ефикасност;  

mailto:office@caard.bg
http://www.caard.bg/
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3. Характеризиране и идентифициране на биологични агенти за контрол - случаи на погрешно 
идентифициране може да доведат до неефективни действия. Ако щетите по растенията се дължат на 
свръх-поливане, те могат да бъдат погрешно взети за гъбична инфекция, тъй като много гъбични и 
вирусни инфекции възникват при влажни условия. Това би могло да доведе до разходи за пръскане, 
но състоянието на растението няма да се подобри;  

4. „Разузнаването” на културите е прецизна оценка на натиска на вредителите (обикновено насекоми) и 
производителността на културите, за да се оцени икономическия риск от нашествия от вредители и 
болести и потенциалната ефективност на интервенциите за контрол върху вредителите и болестите. 
Наблюдението на производителността и вземането на проби от околната среда за популацията на 
вредителите: т.е. присъствие или отсъствие на вредители? Колко са? Какво е разпределението - 
навсякъде или само на определени места? Дали популацията от вредители се увеличава, намалява или 
остава постоянна? Наблюдението може също да включва състоянието на източника на водата, която 
се използва за напояване, което може потенциално да замърси площта с болести, пренасяни с водата 
или разпространение на вредители;  

5. Установяване на праг за предприемане на действия (икономически, здравен или естетически) - колко 
са твърде много? В някои случаи има стандартен брой на вредители, които могат да бъдат толерирани. 
Соята е доста толерантна към обезлистване, така че ако на полето има няколко гъсеници и тяхната 
популация не се увеличава драстично, може да не бъде необходимо предприемане на действия. И 
обратно – има момент, в който трябва да бъдат предприети действия, за да се контролират разходите. 
За МСП този момент е когато стойността на щетите от вредителя е по-висока от разходите за контрол. 
Това е икономически праг. Толерантността към вредителите варира също от това дали те 
представляват или не опасност за здравето (ниска толерантност) или просто нанасят козметични щети 
(висока толерантност в нетърговска ситуация). Различните места може също да имат различни 
изисквания въз основа на спецификата на районите.  

Предлагани решения: 
1. За да бъдат ефективни, превантивните действия трябва да бъдат предприети в правилния момент. По 

тази причина, след като вредителят е правилно определен, трябва да започне наблюдение преди да се 
превърне в проблем;  

2. Използване на подходяща комбинация от тактики за управление. За всяка ситуация с вредители има 
няколко опции, които могат да бъдат разгледани. Опциите включват механичен или физически 
контрол, контрол чрез културите, биологичен контрол и химически контрол: 

 Механичният или физически контрол включва премахване на вредителите от растенията с 
помощта на мрежи или други материали, за да не допускат вредители като птици до гроздовите 
зърна или гризачите до структурите на растенията;  

 Контролът чрез културите включва да не се поддържат площи с благоприятни условия чрез 
премахване или правилно съхранение на отпадъците, правилно изолиране на площи със заболели 
растения, късно наводняване, опесъчаване и използване на сортове, устойчиви на болести;  

 Възможностите за биологичен контрол са многобройни. Те включват: опазване на естествените 
хищници или увеличаване на естествените хищници;  

 Химическият контрол включва градинарски/овощарски масла или прилагането на пестициди, 
например: инсектициди и хербициди;  

3. Осигуряване на обучение на персонала на МСП за това какво представляват вредителите, жизнения 
цикъл на приемника и неговата биология. Например, в момента когато видите вредителя, може да 
бъде твърде късно да се направи нещо, освен може би пръскане с пестициди. Често, има друг етап от 
жизнения цикъл, който е податлив на превантивни действия. Например, плевелите, които се 
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размножават от миналогодишни семена, могат да бъдат предотвратени с мулч и хербицид, който 
действа преди поникването им. Също така, научаването от какво се нуждае вредителят, за да оцелее, ви 
позволява да премахнете този аспект;  

4. Оценяване на резултатите - „как проработи? Оценяването често е една от най-важните стъпки. Това е 
процес на преразглеждане на програмата за ИУВ и резултатите, които тя е дала. Полезно е да се 
зададат следните въпроси: Имаха ли действията желания ефект? Било ли е противодействано на 
вредителя и дали управлението му е удовлетворяващо за селскостопанския производител? Беше ли 
самият метод задоволителен? Имало ли е някакви неочаквани странични ефекти? Какво може да се 
направи в бъдеще по отношение на подобна ситуация с вредители? Разбирането на ефективността на 
програмата за ИУВ позволява на мениджъра да направи промени в плана за ИУВ преди вредителите 
да достигнат прага на действие и да се наложат повторни действия.  

Иновативни елементи, използвани при предоставяне на услуги за диагностика/оценка  

ИУВ е набор от практики, които в днешно време са насочени към новите технологии. Познаването на най-
новите техники дава най-добрите възможности, които съществуват, за използватето на ИУВ. На разположение 
са нови инструменти, с които се повишава ефективността на ИУВ, включително специализирани полеви 
инструменти и преносими компютри с GPS, което позволява гео-маркиране на проблемни култури. Системи 
за „разузнаване” на културите (CropIQ, Optimizer, и др.) помагат много за точното локализиране и маркиране 
на проблеми с културите, възпроизвеждането им на въздушна карта и вземането на решения за лечения, 
специфични за мястото.  

Елементи на добавена стойност в услугата  

 Намаляване излагането на хората и околната среда на опасни химикали;  

 Снижаване на общите разходи за прилагане на пестициди и труд; 

 По-добри икономически резултати. 

 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА 

Икономически ресурси 

Офис, кола(и) със задвижване на четирите колела, офис оборудване, подходящ хардуер и софтуер, 
специализирани инструменти.  

Персонал 

Администрация - 1-2 души; експерти на терен – няколко, в зависимост от дейността. 

Ноу-хау 

 Обучение по техники за диагностика и оценка и специализиран софтуер;  

 Работа в мрежа;  

 Обмен на добри практики. 
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ПРЕЧКИ 

Възникнали технически, финансови и други проблеми 

 Трудности с намирането на компетентни хора, които да предоставят такъв вид услуги за оценка;  

  Поради икономическата криза в България, има проблеми с намирането на необходимите финансови 
ресурси, защото банките имат много високи критерии за отпускане на заеми, което се извършва при 
много високи лихви.  

Мерки, приети за преодоляване на трудностите 

 Свързване със селскостопански университети и колежи за намиране на най-подходящите хора, които 
да бъдат назначени;  

 Ипотекиране на имот за получаване на заем.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

През 2007 г. този вид частни консултантски услуги като ИУВ не бяха много популярни сред МСП в сектора на 
растениевъдството и те предпочитаха да се консултират с държавната администрация (Национална 
консултативна служба по земеделие и Националната служба за растителна защита, карантиниране и агрохимия) 
или с търговците на дребно на агрохимически продукти, тъй като тази услуга беше безплатна. Въпреки това, те 
не винаги бяха напълно доволни от крайните резултати на тези услуги. Консултативният център за земеделие 
и развитие на селските райони е установил пазарна възможност за развитие в тази област и започна да 
организира тази нова дейност.  

Настоящо положение и практически резултати 

Сега ситуацията е претърпяла развитие. Все повече и повече МСП са променили начина си на мислене и сега 
разбират важността на доброто качество на обслужване по отношение на ИУВ. Търсенето на такива услуги 
също се е увеличило в България, защото хората осъзнаха важността на ефективния и екологично щадящия 
подход към борбата с вредителите.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат предадени 

Процедура и техники за диагностика и оценка. 

Разни (връзки и бележки) 

Специализиран софтуер за ИУВ – Optimizer: http://www.optmzr.co/   
Специализиран софтуер за ИУВ – CropIQ: http://www.cropiq.com/  

 

http://www.optmzr.co/
http://www.cropiq.com/
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ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА НА ЮНИЛЕВЪР ЗА УСТОЙЧИВО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ДОМАТИ  

Представена от: CERTH / IRETETH 

Име на организацията  Food:grade 

Вид на организацията  Еднолична 

Адрес Kolokotroni str 56 Пощенски код  TK43100 

Град и регион  Кардица/Тесали Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2441301203/ 6974859168 Факс  (+30) 2108032413 

Ел. поща info@foodgrade.gr  Страница в в 
Интернет 

www.foodgrade.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Бизнес консултантската фирма Food:grade е помогнала на промишлените производители на домати да 
постигнат изискаванията на Кодекса за устойчиво земеделие на Юнилевър (наричан още SAC от Sustainable 
Agriculture Code) и производствените политики на Дамавант, така че да могат да продължат доставките си за 
компанията Damavant Ltd.. Продуктът с основно значение е промишления домат и тази практика беше 
приложена през периода на отглеждане през 2012-2013 г. 

Описание на услугата за диагностика/оценка 

Специално разработен въпросник за преценка на готовността беше изпратен на производителите, така че 
Food:grade да може да направи първата оценка и класификация на участващите производители. Когато 
въпросниците бяха върнати и анализирани, бяха проведени посещения на място и в стопанствата на всички 
участващи производители. След това на производителите бяха изпратени индивидуализирани решения, 
описващи корективните действия, които трябваше да бъдат извършени, за да се изпълнят изискванията на SAC. 
Етапите бяха следните: 

1. Подготовка на въпросника; 
2. Събиране на данни от производителите; 
3. Оценка на данните; 
4. Посещения на място въз основа на първоначалните констатации; 
5. Доклади с оценка, изпратени на производителите; 
6. Осъществяване на корективни действия. 

Иновативни елементи, използвани при предоставяне на услуги за диагностика/оценка  

Следният софтуер беше използван за изчисляване на няколко земеделски аспекти:  
1. QuickFire от Muddy Boots - Quickfire от Muddy Boots е подробна система за одит, която позволява на 

техническите екипи ефективно да планират и да провеждат одити и посещения и ефективно да 
управляват резултатите – първоначално или от страна на доставчиците;  

mailto:info@foodgrade.gr
http://www.foodgrade.gr/
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2. Инструмент Cool Farm - инструментът Cool Farm е калкулатор на парникови газове за производители, 
който им помага да се измери въглеродния отпечатък на растителни и животински продукти;  

3. Haifa NutriNet е мощен инструмент, създаден да помогне на производителите да планират схеми за 
напояване и програми за нутригация (фертигация) като се имат предвид действителните условия за 
растеж.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА 

Икономически ресурси 
Проектът беше финансиран от Damavant Ltd. 

Персонал 
Двама агрономи от Food:grade и един агроном от Damavant.  

Ноу-хау 
Занятия за обучение по Кодекса за устойчиво земеделие (20 часа) в Ротердам, проведени от Съюза за контрол.  

ПРЕЧКИ 

Възникнали технически, финансови и други проблеми 
Производителите не проявяваха желание да прилагат Кодекса за устойчиво земеделие, тъй като се опасяваха, 
че това ще увеличи производствените им разходи.  

Мерки, приети за преодоляване на трудностите 
Damavant Ltd. предложи първокласни цени за продуктите (индустриални домати) на тези производители, 
които съумяха успешно да изпълнят изискванията на SAC.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Производителите използваха торове и вода за напояване без планиран график, въз основа на опит на 
практическо ниво. Ресурсите не бяха наблюдавани.  

Настоящо положение и практически резултати  

Производителите, участващи в проекта, приложиха успешно изискванията, определени от Кодекса за 
устойчиво земеделие, като същевременно успяха да намалят производствените си разходи чрез внимателно 
наблюдение на използването на торове и вода за напояване. Резултатите показват, че въглеродният отпечатък 
на техните култури е значително намален.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат предадени 
Системата за мониторинг и изискванията на SAC могат да се трансферират към други култури и добитък.  

Разни (връзки и бележки) 

http://www.unilever.com./sustainable-living/customers-suppliers/suppliers/index.aspx  
http://www.unilever.com./images/USLP-Progress-Report-2012-FI_tcm13-352007.pdf  

http://www.unilever.com./sustainable-living/customers-suppliers/suppliers/index.aspx
http://www.unilever.com./images/USLP-Progress-Report-2012-FI_tcm13-352007.pdf
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ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОВОЩНИ ГРАДИНИ: 
ИНОВАЦИЯ ОТВЪД ТРАДИЦИИТЕ 

Представена от: UNIMOL 

Име на организацията  Fondazione Edmund Mach di San Michele all‟Adige 

Вид на организацията  Фондация 

Адрес Via E. Mach, 1 Пощенски код  38010 

Град и регион  Сан Микеле ал Адидже 
(Тоскана) 

Държава  Италия 

Телефон (+39) 0461 615455 Факс   

Вл. поща  Страница в 
Интернет 

www.fmach.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

През 1874 г. Парламентът на Инсбрук избира австрийския доктор Едмунд Мах за директор. Едмунд Мах, млад 
и блестящ асистент изследовател, който представя проект за земеделска опитна станция към училището. 
Институтът е създаден, за да служи на жителите на Тирол от двете страни на Алпите, говорещи на немски и 
италиански език.  
Първоначалната роля на училището е не само да обучава компетентни земеделски производители, но също 
така и да координира дейността си с експерименталната станция и стопанството, като се стреми към 
подобряване на характеристиките и потенциала на селското стопанство. Това е подход, който е трябвало да 
характеризира института през цялата му история и който днес придобива конкретна форма в отношенията 
между училище, научни изследвания и техническо съдействие оказвано на фирми и стопанства.  
Това е престижна институция, която през годините е постигнала много важни цели на международно ниво, 
във връзка с образованието и обучението, научните изследвания и трансфера на технологии в областта на 
селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и опазването на околната среда. През последните 
няколко години бяха извършени задълбочени научни изследвания в няколко области: здравословност на 
селското стопанство, хранителни продукти, генетични изследвания на лозя и ябълкови насаждения, опазване 
на околната среда, изменение на климата, отглеждане на плодове и лози, винарство и аспекти, свързани с 
животновъдството, рибовъдството, горското стопанство и други области. Фондацията осигурява подкрепа на 
над 8000 стопанства в Трентино.  

Описание на услугата за диагностика/оценка 

Фондацията предоставя услуги за диагностика и оценка на: 

 Агротехническо управление на ниво стопанство (подрязване, разреждане, управление на ресурси, 
хранене, напояване);  

 Агротехническо управление на териториално ниво (системи за предупреждение при управление на 
болести, например феромонни капани).  

 Информационната система за управление на техническото и териториалното предупреждение за 
развитието на основните болести и/или агротехнически практики, с насоки и предложения, които 

http://www.fmach.it/
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могат да бъдат полезни на земеделския производител да управлява практиките, използвани във 
фирмата, включва: Модели на зреене на плодовете; 

 Прогнози за годишния добив на плодове (оценка); 

 Сортова генетична идентификация; 

 Проекти за годност на земята и райониране (плодове и почви); 

 Контрол и мониторинг на болести по растенията в карантина; 

 Техники на отглеждане; 

 Агротехнически мероприятия; 

 Управление на растения и механизация.  
Качество, безопасност и сертификация: 

 Техническа помощ при административните процедури за сертифициране; 

 Сертифициране на системи; 

 Сертифициране на продукция; 

 Наименования за произход; 

 Марка за качество „Трентино”; 

 Система за проследяване; 

 Доброволно сертифициране.  
Обучение по здраве и безопасност на работното място чрез специални курсове, семинари и помощ за 
стопанствата в оценката на съществуващи рискове и изготвянето на „Документ за оценка на риска".  
Техническа помощ за прилагане на системи за НАССР в контекста на изграждането на системи за пречистване 
на отпадъчните продукти в хранителния сектор и на системи за проследяване на продуктите за привеждане в 
съответствие с изискванията на закона.  
Анализ на дейностите, свързани с ябълковите насаждения преди събирането на реколтата 
Услугата дава възможност за проследяване на хода на съзряването на различни ябълкови сортове в Трентино с 
цел определяне на оптималното време за прибиране на реколтата с оглед поддържане, дори и по време на 
съхранение, на най-добрите качествени характеристики на плода.  
Услуги за подпомагане след прибиране на реколтата за: 

 Подходящо управление на системата за замразяване; 

 Проблеми след прибиране на реколтата: предпазване от болести по време на съхранение. 

Иновативни елементи, използвани при предоставяне на услуги за диагностика/оценка 

Фондацията се характеризира с:  

 Център за образование и обучение, Център за научни изследвания и иновации, Център за трансфер 
на технологии;  

 Център за образование и обучение: учебен комплекс, където едновременно се провежда обучение в 
областта в на селското стопанство, околната среда и горите на различни нива: от директно насочено 
към земеделските производители до университетско и високо специализирано;  

 Научни изследвания и иновации: Научноизследователски център, който провежда изследвания в 
областта на земеделието, храните и околната среда с цел да допринесе за подобряване на качеството 
на живот и социален и икономическия растеж;  

 Център за трансфер на технологии: представя структурата на фондацията в по-голям географски 
обхват за провеждане на приложни изследвания и експерименти, предоставяне на услуги и 
консултантски услуги в областта на селското и горското стопанство и околната среда. Предвиждане на 
нуждите на района, разбиране на проблемите, проучване на решенията и разпространяване на знания 
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за поддържане на високо качество на производствената среда - са ключовите моменти от работата на 
центъра.  

Технолози и техници развиват и насърчават иновациите в областта на продуктите и процесите с цел 
постигане на устойчиви селскостопански хранителни стоки чрез свеждане до минимум на използването на 
химикали и рационализиране на използването на ресурсите на околната среда.  
Приложните изследвания и експерименталните проучвания са насочени към нови технически решения за 
екологичните, социалните и икономически производства и за качеството и безопасността на хранителните 
продукти.  
Специализирани лаборатории предоставят аналитични услуги на фирми и обществени органи в областта на 
селскостопанската химия и вината, микробиология и диагностика на болестите по растенията.  
Повече от 70 експерти предлагат ежедневно технически консултантски услуги за повече от 8 000 стопанства в 
Трентино с подкрепата на агрометеорологичната мрежа и капилярна система за разпространение на 
информация.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА  

Икономически ресурси: Регионално финансиране и заплащане от земеделските производители  
Персонал: 120 научни изследователи, 50 докторанти, над 100 преподаватели, над 150 техници и 
технолози. 
Ноу-хау: На Центъра за образование и обучение. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка: Подобряване на агронотехническото управление на 
овощните градини (резитба, разреждане, управление на ресурси, хранене, напояване), в управлението на 
териториалната защита на овощни градини и системи за предупреждение (за наземно наблюдение, например 
управление на феромонни капани). Подобряване на качеството, безопасността и сертифициране, анализ на 
ябълкови насаждения преди реколтата, проблеми след прибиране на реколтата.  

ТРАНСФЕР НА ПРЕКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени: Цялата система: Център за образование и обучение, 
Център за научни изследвания и иновации, Център за трансфер на технологии. 

 

Разни (връзки и бележки) 

http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico  
http://issuu.com/fondazionemach/docs/brochure_fem?mode=window  
http://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Foto  
http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico/Pubblicazioni/Rapporto-di-attivita  

http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico/Pubblicazioni  

http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico
http://issuu.com/fondazionemach/docs/brochure_fem?mode=window
http://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Foto
http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico/Pubblicazioni/Rapporto-di-attivita
http://www.fmach.it/Centro-Trasferimento-Tecnologico/Pubblicazioni
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УСЛУГИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ 
КООПЕРАТИВИ И КООПЕРАТИВИ ЗА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ/ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

 
Представена от: CERTH / IRETETH 

Име на организацията  Georgiki Anaptixi S.A. 

Вид на организацията  Частна консултантска фирма 

Адрес 111 Socratous Str. Пощенски код  41336 

Град и регион  Лариса/Тесали Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2410553203 Факс  (+30) 2410 554 075 

Ел. поща  Страница в 
Интернет 

www.georgikianaptixi.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Georgiki Anaptixi SA е динамично развиваща се компания на бизнес консултанти която е основана през 1993 г. 
в Лариса и се занимава с предоставяне на синхронни комплексни услуги на земеделските кооперации, групи 
производители и индивидуални производители, както в Гърция, така и в чужбина.  
Областите на дейност са следните: 

 Информиране - обучение - подкрепа за земеделските стопани и/или животновъди и техните 
сдружения;  

 Организация и управление; 

 Системи за осигуряване на качеството; 

 Доклади за предпроектни проучвания. 
Компанията прилага система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на EN ISO 
9001:2000, осигурява консултантски услуги и подкрепа с високо качество на национално и международно ниво. 
По-конкретно:  

 Услуги, свързани със системи за осигуряване на качеството; 

 Услуги за подпомагане и управление на земеделските кооперации и групи производители; 

 Услуги за селските райони - икономически проучвания; 

 Предоставяне на земеделски консултант; 

 Обучение на земеделски производители и членове на земеделски кооперации; 

 Иновативни действия (създаване, организация и управление на кооперации и групи производители и 
създаване и развитие на местно споразумение за качество).  

Описание на услугата за диагностика/оценка 

Първата стъпка след първоначалната среща със земеделската кооперация е диагностиката на нуждите и 
перспективите. След това, използвайки възможностите на пазара и перспективите, се създава бизнес план за 

http://www.georgikianaptixi.gr/
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по-добра организация и управление на кооперацията с оглед разработването на най-добри начини на 
финансиране и продажби или комерсиализация.  

Иновативни елементи, използвани при предоставянето на услугата за диагностика/оценка  

За услугите за оценка не се използва специализиран софтуер, но се използват нови технологии за по-добра 
комуникация между компанията и кооперациите. Отделно от комуникацията очи в очи и посещенията на 
място, се използват социалните мрежи, както и много често се организират срещи в Skype, тъй като 
компанията работи в цяла Гърция.  

Елементи на добавена стойност, предоставяни с услугата  

Свързване на производителите със синхронна технология за по-добра организация на тяхната кооперация и за 
позициониране на техните продукти на пазара.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА 

Икономически ресурси 

Частно дружество. 

Персонал 

Човешкият капитал на дружеството се състои от професионални, добросъвестни мениджъри с обширни 
познания, опит и експертиза в областите на дейност. Щатният състав на компанията в момента е 8 човека, но 
компанията работи с редица външни сътрудници в зависимост от нуждите.  

Ноу-хау 

Щатният персонал на компанията участва в конференции и срещи, които са от значение за устойчивото 
земеделие и неговите перспективи. Освен това, те ежегодно се обучават по няколко теми (в т.ч. земеделие, 
животновъдство, консултантски услугии, т.н.).  

Пречки 

Възникнали технически, финансови и други проблеми  

 През последните години в Гърция беше дискредитирана уникалната перспектива за кооперативите;  

 Трудността за финансиране от банковата система затруднява осигуряването на производствения 
процес с необходимите ресурси.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите  

 Обучение и демонстрация на добра практика в колективните - съвместни действия; 

 Насърчаване на земеделие при сключени договори; 

 По-добри възможности за финансиране. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Отделът за подпомагане демонстрира забележителна работа в стабилната и надеждна подкрепа на 70 групи 
производители и организации, които работят в цяла Гърция чрез осигуряване на големи суми за финансиране. 
Компанията е предоставила консултантски услуги и услуги по насочване на 31 групи производители за техните 
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пет-годишни планове за постепенното признаване, 9 за четири-годишни планове за действие и 108 
оперативни програми за организации на производители за три или пет години. В момента е в ход 
подпомагането на 10 плана за постепенно признаване на групи производители и 35 оперативни програми на 
организации на производители. В допълнение, през последните две години компанията предприе 
иновационно действие в областта на животновъдството, като допринася за създаването на първите 
животновъдни кооперации - групи от производители. По-конкретно, тя е създала кооперация за отглеждане на 
едър рогат добитък и три кооперации за отглеждане на овце и кози в Гърция.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат предадени 

Групи производители – земеделски кооперации – добра практика.  

Разни (връзки и бележки) 

More information at www.georgikianaptixi.gr  

 

 

 

http://www.georgikianaptixi.gr/
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Ефективни подходи в инструментите за 

финансово подпомагане на МСП в старите и 

новите държави-членки и в страните-

кандидатки и подпомагане на МСП за 

популяризиране на  съществуването им и 

достъпа до тях  

 
СЕМИНАР 2  Италия,  22-24  юли 2013  г. 

 

 

Избрани примери за добри практики   

Заглавие  Изпълнител 

IPARD - информационен инструментариум в реално 
време 

 Център за насърчаване на 
устойчиви земеделски 
практики и развитие на 
селските райони - 
CeProSARD 

Бизнес подкрепа за фермерите за достъп до финансови 
ресурси 

 Консултиране на земеделски 
стопанства – Джордж Ч. 
Димокас 

www.trovaagevolazioni.it: он-лайн инструмент за 
финансиране на инвестициите 

 EUROCONS 

Финансови инструменти и услуги в малките градове и 
селските райони 

 Проект „Мрежа от центрове 
JOBS” 

Agevolazioni alle imprese (Подпомагане на МСП.it)  Telematica Italia 

Достъп до финансови средства за агро-бизнеса  Иновационен център 
Македония 

 

Section 

2 
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IPARD - ИНФОРМАЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ В РЕАЛНО 
ВРЕМЕ 

Представена от : FFRM 

Име на организацията  Център за насърчаване на устойчиви земеделски практики и развитие на селските 
райони – CeProSARD 

Вид на организацията  НПО 

Адрес Orce Nikolov 172 Пощенски код  1000 

Град и регион  Скопие Държава  Република Македония 

Телефон (+38) 923061391 Факс  (+38) 923061391 

Ел. поща info@ceprosard.org.mk  Страница в 
Интернет 

www.ceprosard.org.mk  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Центърът за насърчаване на устойчиви земеделски практики и развитие на селските райони - CeProSARD е 
неправителствена организация, работеща в областта на селското стопанство и развитието на селските райони 
в Република Македония. Като страна със статут на кандидатка, Република Македония използва 
предприсъединителните фондове на ЕС. Инструментът за предприсъединителна помощ за развитие на 
селските райони (IPARD) е един от тях.  
В програмата IPARD средствата са насочени към точно определени мерки, в това число: 
• Мярка 101 - Инвестиции в земеделски стопанства за преструктуриране и преминаване към стандартите на 
Общността; 
• Мярка 103 - Инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти с оглед преструктурирне 
на тези дейности и преминаване към стандартите на Общността; 
• Мярка 302 - Диверсификация и развитие на дейности за диверсификация.  
Затова, CeProSARD е разработила информационен инструментариум, който работи  в реално време и 
съдържа полезна информация за всички потенциални кандидати, желаещи да използват тези фондове.  
Он-лайн информационният инструментариум съдържа цялата необходима информация за процеса на 
кандидатстване, включително:  

 Документи за кандидатстване; 

 Предлагани банкови заеми; 

 Информация за контакт с фирми - доставчици/производители на оборудване и консултанти, 
допустими за финансиране по IPARD; 

 Информация за контакти на консултанти за подпомагане на процеса на кандидатстване; 

 Съответните документи, закони, правилници и т.н.  
Основната цел за създаването на този инструмент е да се улесни достъпът до прекомерната документация, 
която е трудно да бъде следвана по време на процеса на кандидатстване.  

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса: Он-лайн 
информационният инструментариум за IPARD е разработен като безплатен, лесен за достъп и лесен за 
работа инструмент. Той не изисква процедури за записване в системата или акаунти и разполага с 

mailto:info@ceprosard.org.mk
http://www.ceprosard.org.mk/
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цялата информация, свързана с програма IPARD, като: документи за кандидатстване, предлагани 
банкови заеми и информация за контакт на фирми-доставчици/производители на оборудване, 
допустими за финансиране по IPARD, информация за контакти на консултанти за подпомагане на 
процеса по кандидатстване и съответните документи, закони, правилници и т.н. До този момент той 
има регистрирани 70 местни предприятия (консултантски и доставчици/производители на оборудване). 
Редовно е посещаван от земеделските производители с основни познания по информационни 
технологии и компютърни умения, а също и от съветниците на Националната агенция по разширяване 
и от частни консултанти в процеса на консултиране на земеделските производители по въпросите, 
свързани с IPARD.  

Използвани иновативни елементи: Иновативният елемент на този инструмент е лесната за достъп 
информация от една единствена точка. Освен това, не е нужен специален курс за обучение за 
използване на инструмента.  

Елементи на добавена стойност: Опростяването на обширната документация на програмата IPARD и 
практичният начин на организиране на цялата документация и информация за всяка от мерките и 
специфичните видове инвестиции добавя стойност. Също така, най-новият инструмент за 
регистриране на новини помага за навременното получаване на актуална информация във връзка с 
програмата IPARD.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси: Разработването на инструмента беше подкрепено първоначално от 
програмата Sida/MASSP2 с безвъзмездна помощ от 12 500,00 евро и беше завършено през декември 
2010 г. След това CeProSARD активно продължава да актуализира IPARD он-лайн инструментариума 
като осигурява човешки и финансови ресурси за поддръжка на софтуера.  

Персонал: Заради ИТ компонента, он-лайн информационният инструментариум за IPARD наложи 
ангажиране на професионална фирма за разработване на софтуер. Също така, в началото два екипа 
персонал бяха ангажирани за качването на информацията, които събраха необходимата информация и 
подготвиха документите по специален начин, необходим за фирмата за разработка на софтуер. След 
качването на информацията, е необходим само служител на половин работен ден за „захранване” на 
инструментариума с най-новата информация, съгласувано със софтуерната фирма.  

Ноу-хау: Инструментът не изисква ноу-хау и обучение на персонала. 

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други  

Идентифицирани са два проблема, възникнали при разработването и внедряването на он-лайн 
информационния инструментариум за IPARD.  
Тъй като това е инструмент, който работи в реално време (он-лайн), няколко пъти е имало неизправности 
поради проблеми с връзката с Интернет и доставчика на интернет услуги.  
Вторият проблем е необходимостта от финансова устойчивост за поддръжката на инструмента. 

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

За успешното развитие и поддръжка на инструмента ще се наложи избор на професионален и доказан 
доставчик на интернет услуги. Също така, може да се изтъкне значението на фирмата за разработка на софтуер.  
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По отношение на финансовата устойчивост на инструмента, те популяризират инструмента като пазарна 
възможност за фирмите-доставчици/производители на оборудване, допустими за финансиране по IPARD. 
Подготвили са ценова листа за търговска реклама на страницата на он-лайн информационния 
инструментариум за IPARD.  

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услуги  

Основните фактори, които са от ключово значение за успех, са установените добри канали за комуникация 
със съответните държавни институции, които произвеждат и разпространяват документи и информация, и 
работят за изпълнението на програмата IPARD. Също така, важен фактор е популяризирането на инструмента 
чрез медиите и видимостта на предимствата от използването му.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

От началото на разработването, инструментът е предназначен само да информира земеделските 
производители за програмата IPARD. Това произтича от сложността на Насоките за програмата, които 
земеделските производители определиха като „трудни за следване”.  

Настоящо положение и резултати от праактиката 

След оценката на потребностите, инструментът беше специално преработен, за да отговаря на всички 
изисквания на потенциалния кандидат за програмата. Затова беше обновен със списък на консултанти за всеки 
вид инвестиции, както и с фирми - доставчици/производители на оборудване, допустими за финансиране по 
IPARD. Това е лесно достъпен модел, който помага на потенциалните кандидати да получат цялата 
необходима информация и да се подготвят навреме за крайния срок за кандидатстване.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Инструментът може лесно да бъде пренесен към различни програми за финансово подпомагане, независимо 
от държавата или произхода на програмата.  
 

Разни (връзки и бележки) 

Он-лайн информационен инструментариум за IPARD: http://www.ceprosard.org.mk/IPARD/Default.aspx 
Он-лайн информационният инструментариум за IPARD има връзки към уеб страниците на Федерацията 
на земеделските стопани в Република Македония – www.ffrm.org.mk  и към специализирания уеб сайт за 
покупко-продажба на селскостопански и горскостопански продукти и услуги – www.infoagri.net . 

http://www.ceprosard.org.mk/IPARD/Default.aspx
http://www.ffrm.org.mk/
http://www.infoagri.net/
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БИЗНЕС ПОДКРЕПА ЗА ФЕРМЕРИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО 
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  

 
Представена от: CERTH / IRETETH 

Име на организацията  Консултиране на земеделски стопанства – Джордж Ч. Димокас  

Вид на организацията  Еднолична фирма 

Адрес Gianni Dimou 116B Пощенски код  38221 

Град и регион  Волос/Магнезия Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2421045055 Факс   

Ел. поща gedimokas@gmail.com   
gedimoka@uth.gr  

Страница в 
Интернет 

  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Фирмата е създадена през 2011 г. от агронома Джордж Димокас като личен бизнес за консултиране на 
земеделски стопанства и предлага услуги за провеждането на селскостопански, геотехнически и екологични 
проучвания, с индикативни области на дейност:  

1. Въвеждане на млади фермери; 
2. Модернизиране на земеделските стопанства; 
3. Агро-екологично финансиране: “Биологично земеделие”; 
4. Агро-екологично финансиране: "Биологично животновъдство"; 
5. Агро-екологично финансиране: "Защита на райони, чувствителни към нитрати";  
6. Агро-екологично финансиране: "Опазване на застрашени от изчезване местни породи добитък".  

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Индикативен списък на услугите, предлагани от фирмата: 

 Въвеждане на млади земеделски производители: целта на схемата е да се съживи селското население и 
да се подобри човешкия капитал, за да се увеличи конкурентоспособността на селскостопанския 
сектор. Целта е да се предостави финансова помощ за улесняване на установяването на млади 
фермери на възраст под 40 години (15 000-20 000 евро), които притежават подходящ професионален 
капацитет и са поставени за първи път като ръководители на земеделски стопанства, и прилагат 
бизнес планове за растеж на селскостопанските дейности;  

 Модернизиране на земеделските стопанства: целта е да се създаде необходимата институционална 
рамка за ефективно управление, изпълнение и мониторинг на схемите за подпомагане по член 2 от 
настоящата подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства по Мярка 1.2.1 „Модернизиране на 
земеделските стопанства" от Ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на селското и горското 
стопанство", Програма „Развитие на селските райони в Гърция 2007-2013". Размерът на инвестициите 
зависи от вида на всеки производител и варира между 50 000,00 и 500 000,00 евро;  

 Агро-екологично финансиране: Целта на действие 1.1 мярка „Биологично земеделие” е:  

mailto:gedimokas@gmail.com
mailto:gedimoka@uth.gr
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i. Опазване на природните ресурси (почва, вода, въздух) и опазване на биологичното 
разнообразие; II) устойчиво развитие; III) предлагане на гаранции на потребителите за 
безопасни селскостопански продукти;  

 Агро-екологично финансиране: Целта на действие 1.2, мярка 2.1.4 „Биологично животновъдство” е: 
i. Опазването на природните ресурси и опазване на биологичното разнообразие; II) Устойчиво 

управление на пасища; III) Подобряване на хуманното отношение към животните; IV) 
Предлагане на гаранции на потребителите за безопасни продукти от животински произход;  

 Агро-екологично финансиране: Целта на действие 2.1, мярка 2.1.4 „Защита на райони, чувствителни 
на нитрати” е възстановяване на околната среда чрез:  

i. Намаляване на използваните торове, заложени в съответните планове за действие; II) 
Намаляване на потреблението на вода; III) Установяването на екологични компенсационни 
зони;  

 Агро-екологично финансиране: Целта на действие 3.1 по мярка 2.1.4 „Опазване на застрашени от 
изчезване местни породи добитък” е да подпомогне земеделските производители за поддържане или 
увеличаване на броя на застрашените местни породи добитък до достигането на минимален 
приемлив брой с оглед сигурността на:  

i. Биоразнообразието / опазване на местни селскостопански животни, изложени на риск от 
изчезване; II) Опазването на традиционните екстензивни селскостопански системи; III) 
Постигането на целта за укрепване както на мъжките и женски разплодни животни, така и 
действието „Опазване на генетичните ресурси в селското стопанство".  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ  

Икономически ресурси 

Създаване на млади фермери: 1 000,00 евро за включването им и 500,00 евро за второ и трето плащане от 
програмата на земеделския производител; Модернизиране на земеделските стопанства: 500 евро за бключване 
и 1000,00 евро за второ и трето плащане от програмата на земеделския производител; Агро-екологично 
финансиране: „Биологично земеделие": 15 евро на хектар; Агро-екологично финансиране: „Биологично 
животновъдство": 2 евро на глава; Агро-екологично финансиране: „Защита на райони, чувствителни на 
нитрати”: 15 евро на хектар; Агро-екологично финансиране: „Опазване на застрашени от изчезване местни 
породи добитък": 2 евро на глава.  

Персонал 

Персоналът на фирмата е организиран, както следва: 
1. Д-р Магистър агроном Джордж Димокас - Директор; 
2. Магистър агроном Партена Николаидес - Служител; 
3. Магистър агроном Анастасия Чарилау - Служител. 
 
Д-р Джордж Димокас отговаря за следните сектори на дейност: Въвеждане на млади фермери; консултиране в 
областта на експлоатацията на горските стопанства; модернизиране на земеделските стопанства; 
предприемачество в селските райони; финансиране от ЕС чрез национални рамкови програми.  
 
Г-жа Партена Николаидес отговаря за следните сектори на дейност: Ранно пенсиониране на земеделски 
производители и селскостопански работници; модернизиране на земеделските стопанства; участие на 
земеделски производители в проекти за качеството на храните; стопанства в процес на преструктуриране в 
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резултат на реформите на общия пазар; агро-екологично финансиране (биологично земеделие, биологично 
животновъдство, защита на райони, чувствителни на нитрати, опазване на застрашени от изчезване местни 
породи добитък); залесяване на земеделски земи; основни услуги за икономиката и населението в селските 
райони; обновяване и развитие на селата; опазване и възстановяване на селското наследство; проектиране - 
изграждане на градини; екологични проучвания и изследвания на управлението на отпадъците; подновяване - 
подмяна на разрешения за сондиране; птицевъдни сгради.  
 
Г-жа Анастасия Чарилау отговаря за следните сектори на дейност: Агро-екологично финансиране 
(биологично земеделие, биологично животновъдство, защита на райони, чувствителни на нитрати, опазване 
на застрашени от изчезване местни породи добитък); предпроектно проучване - счетоводство; прехвърляне на 
права; сертифициране на земеделски производители; недвижими имоти; изследване на торенето - пестициди - 
производство. 

Ноу-хау 

Персоналът на фирмата постоянно усъвършенства своето ноу-хау чрез участие в различни семинари както в 
областта на агрономството, така и свързани с възможности за финансиране.  

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други 

1. Ниско ниво на образование на земеделските производители;  
2. Трудности при изпълнението на програматата (земеделски производители);  
3. Грешки в разбирането на задълженията в рамките на финансираната програма;  
4. Липсваща финансова документация на земеделския производител;  
5. Неадекватна система за регистриране (приходи/разходи);  
6. Несъответствие с Правилата за добра земеделска практика;  
7. Непознаване на Общата селскостопанска политика.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

1. Информация относно Кодекса за добра земеделска практика;  
2. Информация за новата Обща селскостопанска политика;  
3. Актуализация на Програмата за биологично земеделие и животновъдство, защита на райони, 

чувствителни на нитрати, интегрирано управление на културите;  
4. Водене на отчетност за приходите/стопанските резходи на земеделските производители;  
5. Водене на отчетност за собствеността; 
6. Познаване и оценка на разходите за всяко действие в рамките на годишните селскостопански 

дейности.  
 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услуги 

1. Повишаване на производствения капацитет; 
2. Повишено предприемачество/отваряне на нови пазари/техники;  
3. Снижаване на разходите за единица продукция; 
4. Подобряване на качеството на продуктите и услугите; 
5. Пестене на енергия и опазване на околната среда; 
6. Поддържане и подобряване на заетостта; 
7. Развитие на „зелени” технологии. 
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НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

1. Повишаване на производствения капацитет. Използване на нови технологии с намалена консумация 
на енергия и по-голям капацитет;  

2. По-голямо отваряне. Производство на продукти с висока добавена стойност на конкурентни цени и 
износ на чужди пазари;  

3. Снижаване на разходите за единица продукция. Използване на нови технологии за намаляване на 
потреблението на енергия;  

4. Подобряване на качеството на продуктите и услугите. Продукция от биологично земеделие или 
интегрирано управление в съответствие с Правилата за добра земеделска практика;  

5. Пестене на енергия и опазване на околната среда. Използване на нови технологии с намалена 
консумация на енергия и продукция от биологично земеделие или интегрирано управление в 
съответствие с Правилата за добра земеделска практика.  

Настоящо положение и резултати от практиката 

1. Повишаване на производствения капацитет. Използване на нови технологии с намалена консумация 
на енергия и по-голям капацитет. Финансов пакет: Модернизиране на земеделските стопанства с 
инвестиционно финансиране от 40% до 75% и обем на инвестициите от 50 000 – 500 000 евро; 

2. По-голямо отваряне. Производство на продукти с висока добавена стойност на конкурентни цени и 
износ на чужди пазари. Финансов пакет: инвестиционно финансиране от 40% до 60% и инвестиция 
от 1 000 000,00 евро;  

3. Снижаване на разходите за единица продукция. Използване на нови технологии. Финансов пакет: 
Модернизиране на земеделските стопанства с инвестиционно финансиране от 40% до 75% и обем на 
инвестициите от 50 000 – 500 000 евро; 

4. Подобряване на качеството на продуктите и услугите. Продукция от биологично земеделие или 
интегрирано управление в съответствие с Правилата за добра земеделска практика. Финансов пакет: 
Агро-екологична помощ (финансиране в зависимост от програмата);  

5. Пестене на енергия и опазване на околната среда. Използване на нови технологии с намалена 
консумация на енергия и продукция от биологично земеделие или интегрирано управление в 
съответствие с Правилата за добра земеделска практика. Финансови пакети: Агро-екологична помощ 
(финансиране в зависимост от програмата) и модернизиране на земеделските стопанства с 
инвестиционно финансиране от 40% до 75% и обем на инвестициите от 50 000 – 500 000 евро;  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

1. Използване на общ софтуер (споделен на ниво ЕС), общи програми на ЕС; 
2. Развитие на клъстерен бизнес; 
3. Свързване на бизнес консултантските услуги в рамките на ЕС;  
4. Електронно консултиране; 
5. Електронна търговия; 
6. Използване на технология за видео-конферентна връзка.. 
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TrovaAgevolazioni.it: ОН-ЛАЙН ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

Представена от: UNIMOL 

Име на организацията  EUROCONS 

Вид на организацията  S.c.a.r.l. 

Адрес Via Perugia, 56 Пощенски код  10152 

Град и Регион  Торино 
 

Държава  Италия 

Телефон (+39) 01124191 Факс  (+39) 011238283 

Ел. поща  Страница в 
Интернет 

www.eurogroup.it  
http://www.eurogroup.biz/web  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Интернет страницата www.trovagevolazioni.it (Eurocons) е безплатна информационна услуга за МСП, която 
позволява лесно и незабавно търсене и улесняване на контактите с избрани, висококвалифицирани 
италиански компании.  
Марката Юрогруп чрез услугите за гарантиране на кредити Юрофиди, чрез предоставянето на консултантски 
услуги Юроконс и чрез енергийните решения, предлагани от Юроенерджи, предлага разширени и 
интегрирани продукти за развитието на малките и средни предприятия.  
Марката Юрогруп е създадена през 1999 г. по настояване на Финипиемонте - финансовият институт на 
региона Пиемонте (сега Finpiemonte Investments), за да се разграничи предлагането на услуги в полза на МСП 
на Юрофиди и Юроконс.  
Двете действащи лица, обаче, имат по-сложна история: Юрофиди е създадена през 1979 г., а Юроконс 
започва да функционира през 1994 г. Благодарение на развитието на широка мрежа от клонове, днес 
Юрогруп е призната марка за стойностни продукти, насочени към МСП. Тя има офиси в Северна и 
Централна Италия и в Кампания. Останалата част от полуострова е предмет на постепенен процес на 
покритие.  
Целта на Юрофиди е да се осигури на малките и средни предприятия по-голям достъп до кредити чрез 
предоставяне на гаранции.  
Юрофиди е най-големият италиански консорциум и един от най-голямите международни гаранти на 
недвижима собственост. От името на своите компании-членки, банковата система е отпуснала заеми в размер 
на почти 6,7 млрд. евро (2,5 млрд. само през 2012 г.), с над 3,6 млрд. евро за гаранции (1,3 милиарда през 2012 
г.).  
Започвайки през 1999 г., консултантската фирма Юроконс и услугите за гарантиране на кредити на Юрофиди 
(най-големият италиански консорциум и един от основните субекти на европейските гаранции по кредити) са 
обхванати от марката Юрогруп. Интегрираният набор от услуги, в рамките на „Система Юрогруп” означава, 
че фирмите-членки могат да се възползват от пакет от дейности, които обхващат много и различни нужди на 
предприятието.  

http://www.eurogroup.it/
http://www.eurogroup.biz/web
http://www.trovagevolazioni.it/
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Юроконс, дружество с ограничена отговорност за бизнес консултиране, член на консорциума, е 
специализирано в консултиране на МСП. Функционира от 1994 г. с цел да се помогне на фирмите да се 
възползват от финансовите стимули, предоставяни от федерални, национални и източници на Общността, 
което в следващите години е увеличило своя обхват от дейности.  
Основните области, в които работи Юроконс са: лесно финансиране, управленското консултиране, системи 
за качество на енергията, интернационализация и управленско консултиране и стратегии за бизнеса.  
От 1994 г. насам, Юроконс цели да предостави на малките и средни предприятия експертни съвети за 
постигането на финансови облекчения. През 1998 г. Министерството на финансите по този начин беше 
накарано чрез „Подпомагане за системи за качество” да помогне на МСП в придобиването на най-важната 
сертификация на системи и продукти. През 2004 г. се създава „Управленско консултиране за района”, което 
има за цел да подкрепи МСП в представянето на финансовите им данни. През 2009 г. се модифицира в 
„Управленско консултиране за района и стратегии”, което има за цел да подкрепи МСП при определянето на 
най-добрите стратегии за икономически растеж и излизане от кризата. През същата година е създаден и 
енергийният сегмент.  
През 2009 г. Юроконс дава живот на Юроенерджи, акционерно дружество, което има за цел да предоставя на 
фирми от цяла Италия инженерингови решения „до ключ" в областта на възобновяемата енергия. Към 31 
декември 2012 г., Юрофиди и Юроконс работят с над 53 000 предприятия в Италия. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Сайтът е създаден от Eurocons S.c.a.r.l. чрез неговото изследователско и развойно звено и дава възможност за 
избиране на покани за представяне на предложения за проекти на европейско, национално, регионално и 
местно ниво, така че да се определи най-подходящата възможност за МСП. Списъкът е на разположение чрез 
сайта с опция за бързо търсене, която позволява да се филтрират поканите според тяхната дата на публикуване, 
референтния сектор и/или регион, в който може да се реализира проекта.  
Юроконс предоставя бизнес консултантски услуги, специализирани за малки и средни предприятия. Чрез 
услугите, предлагани от Улеснено финансиране за регионите; Управленско консултиране; Консултиране в 
областта на системи за управление на качеството; Управленско консултиране, стратегии и Енергетика, 
компанията предоставя конкретни и ефективни отговори на всички нужди на бизнеса. Присъединяването към 
Юроконс е лесно: в края на 2012 г. над 42 000 МСП са се възползвали от неговите консултантски услуги.Днес 
консултантските услуги са насочени към пет основни области на дейност:  

 Улеснено финансиране; 

 Системи за качество; 

 Управленско консултиране; 

 Управленско консултиране и стратегии; 

 Енергетика. 
 

Юроконс е дружество от консорциума за бизнес консултантски услуги, които предоставя изключително на 
своите членове. Членовете имат достъп индивидуално или съвместно от различни сектори: индустриални, 
търговски, селскостопански, услуги, занаятчийско производство на стоки.  
Улеснено финансиране предоставя човешки ресурси с опит и експертни познания в областта на ползи за 
бизнеса в различните им форми: безвъзмездни средства или лихвени субсидии, преференциални заеми, 
данъчни облекчения и др.  
Европейският съюз, регионите, провинциите и търговските камари предоставят полезни възможности за 
кредитни линии за МСП. Сред тях не винаги е лесно да се намери това, което отговаря най-добре на вашите 
специфични нужди. Поради тази причина, целта на специалистите от Юроконс е да помагат на дружествата 
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при определяне на най-подходящите решения за вида на инвестиционната им програма, за изпълнението й, 
мониторинг, срокове и осигуряване на постоянна информация. Предоставяните услуги са: предпроектно 
проучване на дейността, подготовка на цялата документация, подаване на заявлението до компетентните 
органи, изготвяне на окончателния отчет за разходите. Услугата се обновява постоянно с измененията в 
законодателството и началните дати на поканите за подаване на заявления. По този начин, все по-
многобройните новости в областта се проследяват своевременно. Благодарение на тази надеждна и ефективна 
методология, процентът на успеваемост на заявленията, подадени от Юроконс, надхвърля 95%. От 1994 г. те са 
договорили в полза на малките и средни фирми-членки кредити за близо 4,7 милиарда евро.  
Нужди на клиентите на Юрофиди и Юроконс: 

 Желаят да разширят капацитета си за отпускане на заеми; 

 Търсят концесии и принос за финансиране на техните инвестиции и искат да развиват бизнеса си на 
чужди пазари; 

 Необходимост от икономически и финансов анализ на техния бизнес; 

 Прилагане на политики за качество; 

 Необходимост от експертни съвети по аспекти на тяхната дейност, които оказват влияние върху 
отчета за приходите, върху растежа и оцеляването на дадено предприятие; 

 Вярват в алтернативни източници на енергия (слънчева, фотоволтаична, и т.н.).  

Използвани иновативни елементи: Безплатната информация, възможността да се правят проучвания 
он-лайн и възможността за намиране на най-подходящи покани за представяне на проектни 
предложения за МСП, е най-голямата полза от практиката.  

Елементи на добавена стойност: Работата на изследователското и развойното звено на Юроконс по 
подбора определено представлява предимство за МСП, защото те могат веднага да идентифицират най-
подходящите покани.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ  

Икономически ресурси: Общата стойност на услугата, предоставяна от организацията за подпомагане 
на бизнеса, е 200 000,00 евро: 

 4 служители ангажирани на пълен работен ден (FTE*); 

 Страница в Интернет, чат, софтуер. 

Персонал: 4 служители ангажирани на пълен работен ден (FTE*). 

[* FTE = е единица, която показва работното натоварване на заетото лице, по начин, който прави работните 
натоварвания сравними в различни контексти. FTE често се използва за измерване на участието на 
работниците в даден проект или за проследяване намаленията на разходите в една организация.] 

Ноу-хау: Бакалавърска степен по право/икономика със специалност по субсидирано финансиране и 
следдипломна квалификация.  

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други 

Трудности в тълкуването на правилата и процедурите, попълване на формуляра за кандидатстване за помощта 
в конкретни случаи. Ангажирани различни видове участници.  
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Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

Като отправна точка за МСП, услугата обхваща тълкуване на законодателството, опростяване на процесите и 
оптимизиране на ключовата информация, достъп до поканата през една цялостна система - от молбата за 
кандидатстване до изплащането на средствата.  

Фактори за успех, които улесняват осигуряването на услугата 

Безплатната услуга като ключ към по-широкото разпространение на информация за покани за проекти и 
опростени технически подробности за МСП, за лесно разбиране на възможностите, предоставяни чрез 
избраната покана.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Основната потребност е осведомеността за същестуващите покани, информираността относно 
принадлежността към целевата група на поканите и необходимостта от единна точка за контакт по време на 
процеса за достъп до фондовете.  

Настоящо положение и резултати от практиката 

В момента сайтът се ползва от 110 000 еднозначни потребители; от март 2012 г. общият брой на посещенията 
е 136 000 (около 9 000 посещения на месец).  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Висока обръщаемост (8 пъти повече от корпоративния сайт на дружеството) на посещения и разговори с кол 
центъра, което показва голям интерес към темата.  

Разни (връзки и бележки) 

www.trovagevolazioni.it  
www.eurocons.biz 

http://www.trovagevolazioni.it/
http://www.eurocons.biz/
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ В МАЛКИТЕ 
ГРАДОВЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

 
Представена от: БЦП МСП 

Име на организацията  Проект „Мрежа от центрове JOBS” 

Вид на организацията  н. п. 

Адрес ул. „Търговска” 76, ет. 2 Пощенски код  5180 

Град и регион  Полски Тръмбеш Държава  България 

Телефон (+359) 61416905 Факс  (+359) 61413942 

Ел. поща jdimitrova09@gmail.com  Страница в 
Интернет 

н. п. 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

„Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS)” е проект, който е управляван от Програмата на ООН за развитие 
(ПРООН) в България от октомври 2000 г. в партньорство с Министерство на труда и социалната политика 
(МТСП). Той е предназначен да адресира значителното равнище на безработица в България от края на 1990-
те години и особено високите й равнища на места и сред групи в неравностойно положение.  
До края на последната отчетна година (2007 г.), са създадени около 30 100 дългосрочни работни места на 
стойност 26,6 млн. щ. долара чрез дейността на 43 бизнес центрове, 10 бизнес инкубатори и 17 изнесени 
офиси създадени в по-малко облагодетелстваните общини на България.  
Това е постигнато чрез интегриран пакет от нефинансови и финансови услуги за развитие на бизнеса. Освен 
това, за срока на проекта отделно бяха финансирани 14 специални инициативи от 10 външни донори, 
включително широка гама от местни програми за насърчаване на туризма, производството на билки и 
икономическо приобщаване на малцинствените групи.  

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подкрепа на бизнеса 

Трите компонента на финансови услуги по проекта JOBS са 1) Схемата за финансов лизинг (FLS), 
осъществена през 2001 г.; 2) Схемата за безвъзмездна финансова помощ за стартиране на бизнес и 
подпомагане, наречена Проект 100, осъществена през 2004 г.; 3) Микро схеми за безвъзмездна помощ за 
ромската общност, реализирани през 2006 г. Първите две услуги предоставят финанси на предприемачески 
групи, които по това време не са считани от търговските банки като добри потенциални клиенти. Третата е 
допълваща субсидия към продукта за лизинг, предоставян от бизнес центрове (БЦ), работещи в 
преобладаващо ромските общности. И трите компонента представляват логично продължение на усилията на 
ПРООН в България за справяне с бедността и безработицата чрез програмите за икономическо развитие. 

1. Схемата за финансов лизинг: осигури възмовности на местните предприятия за лизинг за закупуване 
на ново или употребявано бизнес оборудване в три варианта: за стартиращи компании, обикновени 
предприятия и селскостопански предприятия;  

2. Проект 100 предостави безвъзмездно финансиране до 20 000 лева на лица, които демонстрират 
жизнеспособни идеи за стартиране на предприятие;  

mailto:jdimitrova09@gmail.com
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3. Схемите за безвъзмездна помощ за ромската общност бяха реализирани в два бизнес центъра в 
градски квартали с ромско население от над 20 000 души. Микро-схемите обвързват схемата за 
финансов лизинг с безвъзмездни средства в размер до 2 000 лв. за първоначални разходи за 
стартиране на бизнес.  

От 31 декември 2007 г. до 2010 г. 38 бизнес центъра предоставяха услуги по смисъла на схемата за финансов 
лизинг. Те продължиха да предлагат лизинг до 15 000 лв. за стартиращи фирми, до 30 000 лв. за съществуващи 
МСП и до 35 000 лв. за селскостопанско оборудване.  

Използвани иновативни елементи 

 Министерство на труда и социалната политика и ПРООН чрез проекта JOBS бяха пионерите в 
осигуряването на така необходимата помощ - стопанска и социална - за малките, отдалечени, 
необлагодетелствани райони и население. През осемте години на осъществяване, JOBS имаше водеща 
позиция в предоставянето на помощ за микро и малки предприятия и слабо обслужваните общности 
в България; в много случаи това беше единствения доставчик на такива услуги там.  

 Макар и малка схема, Проект 100 е важен експеримент в използването на силно условен механизъм за 
паричен трансфер за „летящ старт" на бизнеса. Това е интересно, защото използването на 
безвъзмездни средства или парични трансфери повече или по-малко се спират поетапно в повечето 
страни.  

Елементи на добавена стойност 

Услугите за развитие на бизнеса в рамките на JOBS създадоха марка за висококачествено подпомагане на 
безработните в България. Тези услуги включват както финансови, така и нефинансови услуги: бизнес 
инкубатори (БИ), информационни технологии (ИТ), обучения, консултации, информационни услуги, 
технически и административни услуги.  
Проучванията показват, че 59% от бенефициентите гледат на схемата за лизинг като имаща много 
положително въздействие върху стабилността на тяхното дружество, 53% като много положителна за 
увеличаване на производителността и 50% като много положителна за укрепване на конкурентоспособността.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ  

Икономически ресурси 

БЦ са добре установени местни институции с нестопанска цел, с опит в местната икономическа и социална 
среда, приспособими към различните видове финансиране, добре позиционирани като компетентни 
партньори на местните власти и НПО в прилагането на политики и инициативи за местно развитие. Накратко, 
уникален продукт за всеки град или село и ценен партньор на съответните граждански органи.  
Един средно натоварен бизнес център може да реализира 28 500 лева годишно от лихви по лизингови 
договори. Настоящите средни годишни разходи на добре функциониращ бизнес център са между 20 000 и  
25 000 лева. Схемата за финансов лизинг отнема средно 30% от времето на финансовия консултант и 10% от 
времето на мениджъра. Производителността на средния служител, ангажиран с финансовия лизинг в бизнес 
центъра, е ниска: средно 8,13 лизингови договора са изплатени през 2007 г.. Това означава, че ако в бъдеще БЦ 
плащат за използване на лизинговия портфейл и за наем на помещенията си *, някои по-големи БЦ ще 
работят на загуба, докато някои по-малки центрове биха могли да реализират печалба (*средно 20 000 лева 
годишно).  
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Персонал 

Управителят на бизнес център по JOBS има малък брой персонал: финансов консултант, агроном (в БЦ, 
подпомагащи производството на органични билки), експерт по маркетинг (за бизнес консултантска дейност и 
обучение) и други професионалисти, наети за конкретни проекти.  
За финансовите услуги: подходящо квалифицирани консултанти по лизинг/кредитиране като част от 
персонала на БЦ.  

Ноу-хау 

 Бизнес центровете (БЦ) имат сходни устави и са регистрирани като организации с нестопанска цел 
(НПО), с правния статут на сдружения, които дават възможност за членство на лица и организации;  

 БЦ функционират с ограничен брой основни дейности и услуги, и на практика с това са ангажирани 
всички заинтересовани страни. Участието на общината и по-специално на ДБТ е изиграло важна 
роля в легитимирането на БЦ в етапа на тяхното стартиране. Значително предимство за БЦ са 
общинските помещения, предоставени безплатно или срещу по-нисък наем;  

 БЦ случиха с качеството на своите управители, но се счита, че JOBS трябва да продължи да изгражда 
мениджъри, така че БЦ да могат да се справят с новите предизвикателства;  

 Това, което отличава мрежата от бизнес центрове по JOBS от други доставчици на услуги, е 
персоналното отношение, близостта до клиента и доброто познаване и разбиране по въпросите на 
местната общност, заетостта и икономическите проблеми.  

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други 

 Започвайки като мощни инструменти за развитие, финансовите компоненти бяха застигнати от 
бързите икономически промени, които настъпиха след 2004 г. За да се отговори на новите проблеми, 
пред които са изправени малките предприятия, финансовите инструменти по JOBS трябваше да бъдат 
реорганизирани;  

 Тегленето на средства изисква отделни заявления към всеки БЦ със свободни средства;  

 Мрежата JOBS в настоящия момент е организирана да предоставя и да извършва само ограничен брой 
услуги за подпомагане на бизнеса (ограничени във връзка с наличния вътрешен експертен потенциал 
и капацитет за бизнес услуги). Повечето от тези услуги са ориентирани главно към предоставянето на 
социални умения и мерки (нестопански), като основни компютърни умения, езиково обучение, и 
информация, свързана с ЕС.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите  

Институцията за микрофинансиране JOBS ООД е създадено на 23.12.2010 г. като банкова група към 
Българската банка за развитие. От март 2011 г. започва дейност с предоставяне на средства под формата на 
лизинг по четири схеми - лизинг на промишлено оборудване, лизинг на автомобили, лизинг на 
селскостопански машини и лизинг на друго оборудване. В момента Институцията за микрофинансиране 
JOBS работи със средства на Европейския инвестиционен фонд в бизнес мрежа от над 30 брокери (бившите 
JOBS центрове) в страната.  

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата  

Финансовите компоненти на JOBS имаха значително въздействие върху местната икономика, включително 
върху физическата инфраструктура (закупуване на производствени активи) и върху социалната среда 
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(намаляване на безработицата и подобряване на жизнения стандарт). Повишеният бизнес капацитет на 
бенефициентите в резултат на услуги за финансов лизинг има каскаден ефект: членове на семействата, които 
намират работа в бизнеса или повече средства, изразходвани в местни фирми.  
Схемата на лизинг има ефект и на национално ниво за убеждаване на банките във финансовата стабилност на 
микро и малките предприятия. Въпреки че се явяваха конкуренти на банките, БЦ всъщност „отглеждат" 
клиенти за тях.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Всички бизнес центрове по JOBS предоставят на безработните и различни други маргинални групи 
нефинансови бизнес услуги като обучения, консултации, обмен на информация и бизнес консултиране. 
Освен това, БЦ предоставят допълнителни бизнес услуги за стартиращи фирми и местни предприемачи чрез 
предоставяне на това, което в този момент е от решаващо значение: изготвяне на бизнес план, основни 
счетоводни услуги, ИТ поддръжка и ограничени съвети по маркетинг. В много области JOBS е единственият 
доставчик на такива услуги. Финансовите услуги, предоставяни от БЦ, в почти всички случаи са единствената 
възможност за достъп до финансови ресурси за микро- и малки предприемачи.  

Настоящо положение и резултати от практиката 

До края на последната отчетна година (2007 г.) са създадени около 30 100 дългосрочни работни места на 
стойност 26,6 млн. щ. долара чрез дейността на 43 бизнес центъра, 10 бизнес инкубатора и 17 изнесени офиса, 
създадени в по-малко облагодетелстваните общини на България. До края на 2007 г. бяха реализирани 1 371 
лизингови договора на стойност BGN 15 744 792. 
Въпреки това, поради прекъсване на държавното финансиране, някои центрове са прекратили дейността си. 
Все още има центрове с ограничен брой персонал. Тези центрове по JOBS продължават все още да 
функционират на много ниско ниво, и да изпълняват други функции в подкрепа на предприемачеството и 
намаляване на безработицата, като консултации и обучения за предварителна квалификация на безработните.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА  

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Инструментите за финансов инженеринг могат да бъдат използвани като средство за устойчиво регионално 
развитие и икономическо съживяване. Разработването и управлението на международни и регионални 
небанкови инструменти за финансов инженеринг, управлявани от структури за подпомагане на бизнеса, могат 
да се разглеждат като водещи инициативи за страните.  
Във връзка с това, развитието на специализирани небанкови инструменти за регионално финансиране в 
подкрепа на МСП, а именно Специализиран револвиращ фонд за развитие на екологично животновъдство и 
растениевъдство, е от жизненоважно значение за възстановяването от икономическата криза, особено в 
селските райони на страните-партньори от ЮИЕ.  

Разни (връзки и бележки) 

Заетост чрез подкрепа на бизнеса (JOBS), Доклад от независимо оценяване 2008 г., окончателен вариант 3 
от 2 декември 2008 г.: http://www.mfi.bg/bg/about.html   

 

http://www.mfi.bg/bg/about.html
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ПОДПОМАГАНЕ НА МСП - Agevolazioni alle Imprese                      
(SMEs facilitation.it) 

Представена от: РЕГИОН МОЛИЗЕ 

Име на организацията  Telematica Italia Srl 

Вид на организацията  Дружество с ограничена отговорност 

Адрес Via Bramante, 43 Пощенски код  05100 

Град и регион  Терни /Умбрия Държава  Италия 

Телефон (+39) 0744392213 Факс  (+39) 0744428739 

Ел. пощаl  Страница в 
Интернет 

www.agevolazioni.telematicaitalia.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Услугите, предоставяни от Telematica Italia Srl са насочени към бизнеса и професионалистите, и са на 
разположение в цялата територия на държавата, както и извън нея.  
От 1999 г. Telematica Italia Srl произвежда и разпространява бази данни и професионални информационни 
услуги, насочени към италианските предприятия и чуждестранните фирми, търгуващи в Италия.  
Telematica Italia Srl интегрира придобитите знания в областта на финансовите стимули, обяви за участие в 
тръжни процедури, търговска информация и информация за нормативната база в областта, което създава 
уникално предложение за он-лайн услуги, софтуер и бази данни, които са от съществено значение за всички 
фирми - големи и малки - работещи на територията на Италия. 
Организацията информира повече от десет хиляди компании и професионални фирми за това как да 
тренират своето ноу-хау, да го осъвременяват по актуални въпроси и промени в законодателството, за 
предпазване от търговски рискове за разследване на активите, за намиране на нови потенциални партньори и 
доставчици, за разширяване на целевата аудитория на клиентите, за участие и спечелване на договори за 
обществени поръчки и получаване на помощ по правни и данъчни въпроси.  
Услугата за подпомагане на бизнеса предлага на своите клиенти съвременен софтуер и уеб услуги, за да 
превърнат Интернет пространството в отправна точка за маркетинг и връзки за всякава стопанска дейност.  

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подкрепа на бизнеса 

Услугите на портала www.agevolazioni.telematicaitalia.it са частично налични в свободен режим и отчасти чрез 
абонамент. 
С услугата „Проект&Пари” клиентите и потребителите на Telematica Italia са „придружавани" при 
подготовката на инвестиционни програми и процедури, при управлението на достъпа до всички обществени 
стимули, насочени към бизнеса както от фондовете на ЕС, така и на национално, регионално, областно или 
общинско ниво.  Задействането на консултациите, предлагани от услугата „Проект & Пари” обхваща всички 
технически, административни и процедурни практики на финансиране.  
 
Услугата „Предимства за фирмите” е разделена в две основни области:  

1. Информация (информационен портал); 

http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it/
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2. Консултиране. 
A) ИНФОРМАЦИЯ 
Новинарската услуга, изцяло поета от редакционния екип, работи за осъществяването и актуализацията на 
различни области на подпомагане:  
a) Стимули и отстъпки за фирми 
Ежедневно, чрез постоянно наблюдение на официалните източници, като информацията се обработва и 
разпространява чрез изявления в статии и нагледни материали за практиката, различни съобщения, сигнали и 
нормативи от първостепенен интерес за света на бизнеса и професионалното развитие;  
б) RSS – Преглед на печата за специализирани фирми и професионалисти (ново)  
Всеки ден до обяд се проследяват 40 национални и регионални издания и се синтезира информация за 
икономически статии и финансови услуги, представляващи интерес за клиентите на Телематика Италия;  
в) Програма на панаирите в Италия 
Публикува се месечно и предоставя на разположение на потребителите на Телематика Италия списък на най-
значимите изложения на национално ниво;  
г) Фокус МСП 
В този раздел се публикуват, актуализират и се предоставят поредица от практически ръководства за най-
големите субсидирани/финансови инструменти (стимули за създаване на заетост, енергийна премия, премия 
за ремонти и обновяване, Закон за стабилност (по-рано Закон за бюджета), Постановление Milleproroghe, 
Tremonti Ter и Quater (премия за инвестиции), Стартиране бизнес и т.н.), действащи на национално ниво;  
д) Интернационализация (ново) 
Раздел с информация за възможностите за чуждестранни клиенти;  
Он-лайн могат да бъдат ползвани следните раздели:  

 Календар на изложенията, стимули за участие в търговски панаири в чужбина, търговски мисии в 
чужбина, външна търговия;  

е) Бюлетин 
Актуализира се ежедневно за клиентите/потребителите на бюлетина за новините на деня и се публикува на 
интернет страницата www.agevolazioni.telematicaitalia.it; 
Б) КОНСУЛТИРАНЕ 
Услугата предлага две различни нива на компетентност:  
а) Искане за становище и предпроектно проучване  

 Общо искане на становище  
Преглед, който се извършва от редколегията на звеното за услуги на Телематика Италия, когато изискванията 
на клиента не са особено сложни и не налагат задълбочени проучвания на конкретни европейски, национални 
или регионални регламенти.  
Тази услуга се предоставя безплатно за клиентите;  

 Искане за задълбочено становище 
Преглед по сложни запитвания или анализ и предпроектно проучване за практики, които изискват 
задълбочени проучвания на конкретни приложими регионални, национални и/или европейски законови и 
подзаконови актове;  
б) Активиране на практиката 
Ако резултатът от прегледа е бил успешен, на клиентите се предлага възможност да се възползват от 
консултантската услуга на Телематика Италия за подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни 
средства и всички последващи свързани с това дейности. 
На първо място, на клиента се представя оценка на разходите, в рамките на които е определено нивото на 
сложност на казуса;  

http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it/
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 Прости практики (дефинирани с оферта) 
Цената на тези видове практики за абонати на Телематика Италия (напр. финансиране от Търговската камара) 
е 120 евро, а за не-абонати цената на услугата е 240 евро;  

 Комплексни практики (дефинирани с оферта) 
Клиентът ще получи от Телематика Италия предварителна оценка на очакваните разходи за вида на 
необходимия инструмент/програма като сумата ще бъде изчислена като процент от общата стойност на 
проекта. Процентите за абонати в този случай също са по-ниски от тези за клиенти, които не са абонати.  

Използвани иновативни елементи 

Услугата е създадена с намерението да се опрости достъпа до инструментите и възможностите, които 
осигуряват предложения за финансово подпомагане за бизнеса, професионалисти и обикновени граждани. 
В такава среда, бизнес идеята на Телематика Италия е да сложи ред в рамката и да обучи аудиторията на 
потребителите на мерки за подпомагане и за правилно използване на наличните инструменти.  

Елементи на добавена стойност 

Добавената стойност, която услугата предлага, е фактът, че потенциалният потребител - на много ниска цена - 
може по всяко време да провери целесъобразността и икономическата жизнеспособност на проектите си по 
отношение на набиране на персонал, инвестиции, обучение, паричен поток и др.) - по телефон, електронна 
поща и т.н. - доверен консултант е готов да го ръководи и да го насочва в избора му.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА 

Персонал 

Услугата разчита на ежедневната работа, извършвана от вътрешния персонал и широка мрежа от външни 
консултанти, работещи на територията на цялата страна.  
Вътрешният персонал (10 души) - работи в Терни и се занимава с анализа и разпространението на 
информация. Мрежата от консултанти (свързани с конкретни договори) е разпръснат из цяла Италия и 
подпомага пряко (от врата до врата) клиентите в достъпа им до конкурси/програми/инструменти, които не 
могат да бъдат управлявани дистанционно.  

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други 

Услугата се предоставя почти изключително на микро,- малки и средни предприятия.  
Малките предприятия са много изразителни и дори и да са сходни по размер, могат да имат много различни 
организационни структури и управление.  
В настоящата икономическа среда, почти всички търговци са изправени пред тежките предизвикателства на 
икономическата криза, довела до драстично намаляване на продажбите и приходите им.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите  

Италианското предприемачество ще остане конкурентоспособно, ако изгради по-голям капацитет за 
иновации и, преди всичко, по-голяма ефективност на производството (вътрешна и по веригата на доставки). 
Тази ефективност може да бъде постигната чрез използването на решения в областта на информационните 
технологии, необходими за укрепване на стратегическите отношения между различните предприятия.  
През последните години някои иновации, свързани с електронното управление (напр. електронния подпис) за 
някои собственици на предприятия в действителност са донесли повече проблеми, отколкото ползи. 
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Затова, предприятията са прегърнали тезата за така наречените „иновации на малки стъпки”.  

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата  

Иновации на малки стъпки, е нова методология, която със сигурност не е създадена от Телематика Италия, 
трябва да се разбира като достъпен за всеки, опростен език за кандидатстване.  
Услугите за фирмите са компютъризирани и следователно клиентите/потребителите са свикнали да 
експериментират и използват различни начини и средства, например: бюлетини, електронна поща, 
управление на формуляри, запазена регистрация в системата и др. В процеса на стабилен растеж това е 
донесло на дребните селскостопански производители, търговци на едро и лица на свободна практика 
възможност ежедневно да пишат, четат и да задават въпроси на консултантските екипи.  
Понастоящем услугата има около 10 000 потребители, от които над 6 000 я ползват ежедневно.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Преди всичко това е опит за преодоляване недостига на информация за инструментите за финансово 
подпомагане и достъпа до нея. В епохата на мрежите, интернет и глобализацията е налице огромно 
количество информация, която често не може да се подреди, да се провери и да бъде направена достъпна за 
присъщите й получатели. Затова, услугата е предназначена да организира цялата тази информация ясно и 
подредено, за да могат МСП да се възползват от всичко, което може да се нарече „меки заеми” (покани за 
предложения, законодателни мерки, бонуси, данъчни кредити, местни мерки и т.н.).  

Настоящо положение и резултати от практиката  

В момента клиентите/потребителите на интернет страницата не само разполагат с най-актуалната 
информация, а и могат по всяко време да предприемат стъпки, за да посрещнат икономическите си 
потребности.  
Стотици практики на финансиране се управляват и представят всяка година; те позволяват на бизнеса да 
посреща нуждите от материални и нематериални инвестиции, наемане на нов персонал, участие в изложения 
и интернационализация, ликвидност и рекапитализация, стартиране на нови предприятия и т.н. 
Клиентите/потребителите са в състояние да задоволят информационните си потребности и дори и 
икономическите потребности, произтичащи от нормалния ход на стопанската им дейност.  
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ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА В АГРОБИЗНЕСА  

Увеличен достъп до финансови средства за участници по веригата на стойността 
пресни плодове и пресни зеленчуци и преработени зеленчуци  

 

Предсавена от: FFRM 

Име на организацията  Иновационен център на Македония 

Вид на организацията  Нестопанска, неправителствена организация за подпомагане на бизнеса 

Адрес Majka Tereza #13a Пощенски код  1000 

Град и регион  Скопие Държава  Бивша Югославска Република 
Македония 

Телефон (+389) 23245122 Факс   

Ел. поща  Страница в 
Интернет 

www.i2b.org.mk  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Финансовата платформа е разработена в рамките на повишаване на конкурентоспособността на македонските 
фирми, с подкрепа най-вече от външни донори, която привлича между 250-440 щ.д. за всеки изразходван 
щатски долар.  
Тя ангажира финансови посредници (консултанти), които да работят заедно с МСП при определяне на 
финансовите им потребности, подготовка на бизнес и инвестиционни планове, подбор на най-подходящите 
финансови инструменти, като по този начин осигурява на фирмите успешен достъп до финансиране.  
Практиката съществува от 2009 г., а от 2011 г. до сега е ангажирана активно в селскостопанския сектор.  

Описание на услугата за диагностика/оценка  

МСП, които имат нужда от допълнително финансиране за нов проект, оборотен капитал или се нуждаят от 
капиталови инвестиции и/или рекапитализация, използват финансовата платформа, управлявана от ATF 
Manager. Системата за управление на бази данни управлява от една страна информация за проекти (фирми/ 
земеделски стопани, които имат финансови нужди), и от друга страна - група от висококвалифицирани 
финансови консултанти (10-20) души, квалифицирани в областта на финансите, бизнес планирането, 
стратегическото планиране и свързаните с тях умения и опит.  
Консултантите получават задача да помогнат на МСП в процеса на достъпа до финансиране и имат право на 
хонорар в случай на успех. Тази практика намалява риска, тъй като дружеството, консултантът и 
неправителствената организация го споделят.  
Процесът продължава най-малко 1 месец, през който финансовият консултант си сътрудничи с представител 
на предприятието, осъществява финансов инженеринг, кандидатства за финансовите ресурси и води 
преговори от името на клиента. При договор, сключен между финансовата институция и 
предприятието/земеделския производител, финансовият консултант си получава възнаграждението от 
клиента и от финансовата платформа.  

http://www.i2b.org.mk/
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МСП, което е получило финансиране, е длъжно да направи обосновка на необходимите средства, да опише 
инвестицията, да представи броя на нови/сезонни работни места, които ще създаде, и да прогнозира размера 
на износа, който се очаква в резултат.  
Финансовият консултант има достъп и задължение за провеждане на последващи дейности с дружеството, за 
да се увери, че „всичко, което е казано, е направено", което обикновено се прави чрез случайни посещения на 
място и тясно сътрудничество с дружеството.  
Много често това сътрудничество води до допълнителни услуги, поръчвани от НПО в качеството на 
организация за подпомагане на бизнеса.  

Иновативни елементи, използвани при предоставянето на услугата  

Този подход е основан на знанието и намалява най-болезнените моменти в бизнеса. 
Дружествата се чувстват сигурни, защото не се занимават с дадено лице, за което не са сигурни, че могат да му 
имат доверие, а работят с организация, юридическо лице, с доказан опит.  
От друга страна, консултантите имат редовен приток на предварително проверени клиенти и сигурност за 
заплащането на техните услуги. Това осигурява портфейл от проекти, като по този начин намалява риска от 
авансово плащане без резултат. 
Организацията за подпомагане на бизнеса служи на общността и се развива като същевременно развива и 
конкурентоспособността на страната си.  
Програмата все още не се възползва от използването на софтуер. Въпреки това, тя дава възможност за 
сериозно надграждане и по-нататъшна специализация на услугите. Финансовите консултанти дават съвети не 
само във връзка с разполагаемите финансови продукти на пазара, а също така и за алтернативни финансови 
източници, като рисково и капиталовото финансиране.  

Елементи на добавена стойност, предоставяни с услугата 

От 2011 г. до сега финансовата платформата е подпомогнала: 
• Над 60 дружества и земеделски производители в проектирането на техните бизнес и инвестиционни планове; 
• 45 или 75% са усвоили успешно над 8,7 милиона щ.д., като по този начин са инвестирани над 16,5 милиона 
щ.д. в селскостопанския сектор; 
• Тази дейност е създала над 100 нови работни места и износът на македонските земеделски фирми се е 
увеличил с 9,6 млн. щ.д.;  

 Организирани 9 образователни прояви и прояви за намиране на партньори за финансовите 
институции, организации за подпомагане на бизнеса и застрахователни компании; 

 Над 300 представители на дружества и земеделски производители участваха в тези събития и 
разпространяваха информация; 

 Разпространени бяха 2 000 екземпляра от брошура, озаглавена „Иновативни финансови продукти за 
селскостопанско финансиране", съдържаща информация за седем финансови институции и над 15 
налични финансови продукти на македонския пазар; 

 Разпространен списък с 10 от най-успешните финансови консултанти, които са подпомогнали над 
160 дружества успешно да получат финансиране и да инвестират над 120 млн. щ.д. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 
ЗА ОЦЕНКА 

Икономически ресурси 

Приблизително 30 000,00 щ.д., предоставени от донор, са необходими на година, за да се съфинансират 
разходите на фирмите, които се нуждаят от помощ по отношение на процеса за достъп до финансиране. 
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Въпреки това, същото може да бъде покрито и само от страна на частния сектор като процент от 
предоставения размер на финансовите средства като възнаграждение за успех за финансовите консултанти и 
организациите за подкрепа на бизнеса. Тези проценти варират между 3-5% от придобитите финансови 
средства в зависимост от обхвата на дейностите.  

Персонал 

Екип от двама, един мениджър и един асистент в областта на достъп до финансиране, са достатъчни за 
извършване на тази услуга в професионално отношение. Мениджърът трябва да поддържа близко и стабилно 
сътрудничество с финансовите институции, обучаващите организации и да бъде в състояние да следи 
тенденциите и да работи за придобиване на  ресурси.  

Ноу-хау 

За финансовите консултанти е необходимо обучение в областта на финансов мениджмънт и корпоративни 
финанси. Освен това, за дейността е необходим непрекъснат информационен поток. Запознаването с 
тенденциите на финансовия пазар също е от голямо значение. Персоналът трябва да има основни познания 
по финансов мениджмънт и силни умения по управление на проекти.  

ПРЕЧКИ 

Възникнали технически, финансови и други проблеми  

Финансови проблеми възникват, когато няма пари за изплащане на възнаграждението на консултантите в 
случай на успех. Иначе дружествата/земеделските производители подписват обвързващ договор, с който те 
плащат предварително изчисления процент от размера на финансирането, който в случай на неуспех се 
задържа, а ако начинанието доведе до успех се възстановяват на 80%.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите  

Разширяване на предлаганите услуги с цел намаляване на риска от неплащане от страна на фирмите и 
намаляване на дела на споделяне на разходите за възнаграждението, така че фирмите да осъзнаят, че трябва да 
започнат да заплащат за тази услуга както за всяка друга услуга на пазара.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Една от определените потребности е необходимост от финансова подкрепа за тази услуга от донори, така че 
тя да успее да създаде още по-силно въздействие върху укрепването на позицията на пазара и по този начин 
конкурентоспособността на македонските компании, тъй като достъпът до финансиране е реална пречка за 
растежа, особено в селскостопанския сектор.  

Настоящо положение и резултати от практиката 

В момента това е единствената услуга от този вид на македонския пазар. Тя доведе до забележителни резултати 
на пазара и в селскостопанския сектор. Значително намаляха недоверието и недоразуменията между клиенти и 
консултанти, което създаде печеливша за всички ситуация. 
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ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат пренесени 

Финансовата платформа може лесно да бъде пренесена в някоя от страните, особено в развиващите се 
страни/в преход, където лихвените проценти на банките са все още високи (над 15%). Беше приложена в 
някои съседни страни като Сърбия, но също така в Грузия през 2012 г.  

Разни (връзки и бележки)  

Направена е брошура с иновативни финансови инструменти на македонския пазар, която е на 
македонски език и е разпространена сред македонските фирми и земеделски производители: 
http://www.agbiz.com.mk/doc-pdf  
 
В допълнение, е направено проучване на връзките между земеделските застраховки и достъпа до 
финансиране за земеделските производители, с основен акцент върху препоръки за подобряване на 
управлението на схемата за земеделски застраховки: 
http://www.i2b.org.mk/images/stories/PIRN%20Ag%20%20Insurance%20final%20report_f.pdf 
 
Мрежа на македонските бизнес-ангели, i2BAN: www.i2b.org.mk 

 

  

http://www.agbiz.com.mk/doc/2011/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.i2b.org.mk/images/stories/PIRN%20Ag%20%20Insurance%20final%20report_f.pdf
http://www.i2b.org.mk/
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Ефективни подходи за трансфер на 

технологии и иновации към МСП  

СЕМИНАР 3  Гърция, 2-4 септември 2013 г. 

Раздел 

3 

 

Избрани примери за добри практики   

Наименование   Изпълнител 

Софтуерен пакет за управление на растителни култури  Ce.Spe.Vi. (Експериментален 
център за отглеждане) 

Иновационен инструментариум Knowledge2Innovation   Проект по 7-ма рамкова 
програма Knowledge 2 
Innovation  
ETAT / Инспекция по 
храните на Гърция 

Комплексно наблюдение и контрол за наличието на 
вируси, предавани чрез храната при 
зеленчукопроизводителни предприятия  

 www.iwaterfood.gr/en 

www.fertirrigazione.it  PROF.i  

Прилагане на смесен тип обучителни курсове (он-лайн 
и на терен) за млади фермери и за малки и средни 
производители в секторите растениевъдство и 
животновъдство  

 Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите, Пловдив, 
България 

Агрохомеопатия – новият - стар метод, прилаган в 
растениевъдството и животновъдството  

 PH Агрохомеопатия за 
растения и животни  

Указване на подкрепа при процесите на трансфер на 
технологии и иновации на национално и 
интернационално ниво  

 Мрежа за европейски 
предприятия – Консорциум 
България  
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СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА 
КУЛТУРИ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО  

Представена от  UNIMOL 

Име на организацията   Ce.Spe.Vi. (Експериментален център за отглеждане) 

Вид   Фирма 

Адрес Via Ciliegiole Пощенски код  51100 

Град и регион   Пистоя(PT)/Тоскана Държава  Италия 

телефон (+39) 0573570063 факс   

Ел. поща info@cespevi.it  Страница в 
интернет 

www.cespevi.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕЛИСТИКИ  

Общо описание на практиката  

В експерименталния център за отглеждане и в сътрудничество с катедрата по селскостопански науки, 
хранителна промишленост и агроекология при университета в Пиза (проф. Алберто Пардоси) бяха 
разработени и разпространени софтуерни пакети за управление на отглеждането на култури в цветарството и 
растениевъдството. Всеки от тези софтуери е финансиран по отделен, конкретен проект и се разпространява 
безплатно.  

Описание на трансфера на технологии/иновации 

1. Източник (автор): Dep. DiSAAA Университет на Пиза; 
2. Технология: софтуер; 
3. Бенефициент: всеки; 
4. Последствия: оптимизация на реколтата; 
5. Резултати: безплатно сваляне на софтуера от специална страница в интернет, която се намира на 
официалния уебсайт: (http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm ); 
6. Механизми/методи за осъществяване на прехвърлянето: в експерименталния център бяха разработени и 
разпространени софтуерни пакети за управление на отглеждането на култури в цветарството и 
растениевъдството; 
7. Подробности относно процеса: всеки софтуер е финансиран по отделен, специфичен проект и се 
разпространява безплатно  (чрез директен линк и без да си изисква регистрация); 

8. Достъпност за ползвателите (малките и средни производители): инструкциите за ползвателите са дадени 

стъпка по стъпка чрез специални диалогови полета; софтуерните пакети  могат да представляват просто един 
работен лист по програмата Excel, или други компютърни програми. 

Използвани иновативни елементи 

Разработването на общодостъпни за всеки земеделски производител софтуерни пакети, като начинът за 
връзка е директен линк без изискване за регистрация.  

mailto:info@cespevi.it
http://www.cespevi.it/
http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm
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Елементи на добавена стойност 

Многоезичен софтуер: всеки партньор по проекта разработва софтуера на националния си език и на други 
европейски езици в съгласие с другите партньори.  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА 
ПРОЦЕСИТЕ НА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 

Икономически ресурси 

Всеки от тези софтуери е финансиран по някои от следните проекти: 
EU Euphoros 
AZORT- La concimazione azotata degli ortaggi 
FLOW-AID- Farm Level Optimal Water management: Assistant for Irrigation under Deficit  
IRRIFLORVIVA 

Персонал 

 1 добре обучен работник; 

 1 административен – секретар; 

 1 техник и управител. 
Наемат се студенти – стажанти, други външни фирми или се пускат обяви за нови работни места. 

Ноу-хау 

Университетски специалисти са вложили своите технологични умения за разработването на изчислителни 
програми, които се разпространяват безплатно.   

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ  

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други  

Тук основен проблем се явява твърде малък брой  и трудно достъпни подходящи парични заеми.  

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

За да може да бъде преодолян финансовият проблем, обикновено се налага намаляване на персонала и 
наемане на външни фирми за извършването на сезонните дейности. 

Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации  

1. Тясно сътрудничество във всички области от дейността на Ce.Spe.Vi (Експериментален център за 
отглеждане),  с организации и фирми (големи и малки), които се занимават с отглеждането на култури; 
Ce.Spe.Vi се явява тяхна база и там се осъществяват срещи и се приемат посещения от представители на 
компании и институции, които работят в тази сфера – както местни, така и от чужбина; 
2. Трансферът на технологии и иновации, също така, може да се оптимизира и улесни чрез изработването на 
обикновена уеб страница, към която да има и няколко линка, които да се споделят от фермерите и между 
техническите лица. 

http://www.euphoros.wur.nl/UK/#_blank
http://www.azort.it/index.html#_blank
http://www.flow-aid.wur.nl/UK/#_blank
http://www.flow-aid.wur.nl/UK/#_blank
http://www.cespevi.it/irriflorviva/irriflorviva.htm#_blank
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НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Определяне на потребностите и началната точка  

Едно от нещата, което е необходимо да се направи, е намирането на повече източници за финансиране, както 
и разширяването на кръга от дейности, които могат да бъдат извършвани на територията на компанията. 
Има много такива дейности, които могат да се развият, тъй като са твърде важни и ще спомогнат много за 
успеха на индустрията.  За съжаление, в настоящия момент, компаниите нямат навика директно да финансират 
подобни дейности и очакват обществените институции да правят това вместо тях.. 

Настоящо положение и резултати от прилагането на практиката  

За малките и средни земеделски производители, както и за фермерите, Ce.Spe.Vi (Експериментален център 

за отглеждане) е референтен орган, който насочва и подпомага местните малки и средни земеделски 
производители при решаването на техните проблеми.   

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА  

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени  

Ако е необходимо, съответните изчислителни програми могат лесно да се модифицират от всеки (както, 

например при  работните листове в Еxcel). 

Разни: (връзки и бележки) 

По всеки проект са съставени доклади и работни пакети с резултатите, които могат да се намерят на: 
http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm 

 

Име на софтуер Вид Описание  

SOL-NUTRI 1.3 Работен лист в 
Excel  

Дава възможност да се изчисли необходимото 
количество хранителни вещества, които да се 
използват при безпочвеното отглеждане на растения, 
както и при отглеждането им в саксии 
Разработено в рамките на проект EU Euphoros (N EU-FP7-KBBE-2007-
211457).  

SOL-NUTRI 1.0 Безплатен 
софтуерен продукт 
за Windows (.exe) 

Дава възможност да се изчисли необходимото 
количество хранителни вещества, които да се 
използват за култивиране на растенията, които се 
отглеждат без почва или в саксии. 
Разработено в рамките на проект AZORT-La concimazione azotata degli 
ortaggi  

FERTILIZER 
CALCULATOR 
1.2  

Работен лист в 
Excel 

Подпомага фермерите и техниците да изчислят точно 
какво е общото количество торове  необходимо за 
постигане на определена ефективност (NUE) при 
отглеждането на защитени култури. 
Разработено в рамките на проект EU Euphoros (N EU-FP7-KBBE-2007- 
211457).  
 
 

http://www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm
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SIMULHYDRO 
2.3  

Работен лист в 
Excel  (само на 
английски език) 

Този софтуерен продукт е подходящ само за тези 
производители, които са напреднали в прилагането на 
метода фертигация. Чрез него се изчислява 
ефикасността, която се постига от прилагането на 
различни стратегии за използването на вода и торове, 
както и при рециркулацията на отработените газове 
при фертигацията на безпочвено отглеждани 
растения със затворен или отворен цикъл.      
Разработено в рамките на проект EU Euphoros (N EU-FP7-KBBE-2007- 
211457).  

GREEN-FERT 
1.2 

Работен лист в 
Excel  

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВАТА 
ПОДОБРЯВАЩИ ПОЧВАТА В ОРАНЖЕРИИТЕ 
(GREEN-FERT) 
Подпомага фермерите и техниците да изчислят точно 
дяловете на веществата, подобряващи почвата, които 
да се използват за правилно конфигуриране на 
системата за фертигация по време на процеса на 
култивация на основните видове растениевъдни 
култури, отглеждани в почви в оранжерии.    
Разработено в рамките на проект AZORT-La concimazione azotata degli 
ortaggi and EU Euphoros (N EU-FP7-KBBE-2007- 211457).  

CSRD v.1.2 База данни (само на 
английски език) 

База данни за реакцията на растенията по време на 
стресови условия (Crop Stress Response Database - 
CSRD)  
Съдържа информация за качествена реакция на 
растенията (има описание за такава реакция на около 
20 вида растения, което представлява интерес за 
земеделските производители)  при воден стрес – суша 
или повишена соленост на почвата.   
Разработено в рамките на проект FLOW-AID- Farm Level Optimal Water 
management: Assistant for Irrigation under Deficit (N EU-FP6-N 036958)  

HYDROTOOL
S  DSS 

C # Microsoft. Net 
Framework 4.0 

Управление на безпочвеното отглеждане на растения 
в оранжерии. 
Разработено в сътрудничество с  IBIMET-CNR в рамките на проект EU 
Euphoros (N EU-FP7-KBBE-2007- 211457).  

CALCOLATOR
E VI v. 1.0 

 

 

 

Работен лист  в 
Excel  

(в процес на 
разработване) 

Подпомага фермерите и техниците да изчислят точно 
оптималното количество воден обем , който да се 
приложи върху растениевъдните култури, отглеждани 
върху земята или в саксия.   
Разработено в рамките на проект MIPAF 2009-2012, 
“IRRIFLORVIVA- Progettazione e realizzazione di centraline e software 
innovativi per il pilotaggio dell’irrigazione capaci di aumentare l’efficienza 
dell’irrigazione nel florovivaismo” (D.M. 11050/7643/09). 

 

http://www.euphoros.wur.nl/UK/
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ИНОВАЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ 
KNOWLEDGE2INNOVATION  

Предстаена от: CERTH / IRETETH 

Име на организацията  Проект по 7-ма рамкова програма Knowledge 2 Innovation  - ETAT /Инспекция по 
храните, Гърция 

Вид  Публичноправна организация  

Адрес 124 Kifissias & Iatridou 
2  Abelokipoi 

Пощенски код  11526 

Град и регион  Атина Държава  Гърция 

телефон (+30) 2106971500 факс  (+30) 2106971552 

Ел поща  Страница в интернет www.efet.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕЛИСТИКИ  

Общо описание на практиката  

Иновационният инструментариум K2I  е изработен с цел подпомагане на изследователите в представянето на 
техните открития, както и за изработването на индивидуални профили на познанието. Идеята е да бъдат 
подпомогнати изследователите, така че по-точно да разберат от какво се интересуват представителите на 
дадената индустрия, както и при презентиране на достиженията си да ползват такъв език, който да е познат на 
същите тези представители, което от своя страна да доведе до по-успешно сътрудничество между научните 
среди и производителите и да улесни трансферът на знания. 
Друг инструментариум, наречен Инструмент за оценка на обмяната (The Exchange Assessment Tool ) помага за 
постигането на по-всеобхватен преглед на резултатите, които са постигнати в следствие на осъществените 
дейности по трансфер на знания (Knowledge Transfer KT), като в същото време позволява да се изясни 
същността на процеса и благоприятства изучаването и разбирането му от заинтересованите страни (това е 
обществената изследователска организация, която предоставя знанията на фирмата – техен реципиент и 
ползвател на знанията). 

Описание на трансфера на технологии/иновации  

1. Източник:  http://www.knowledge2innovation.eu ; 
2. Технология/иновация: он-лайн (както и в Excel формат): комуникационен инструмент, инструмент за 
оценка потенциала на знанията и инструмент за проследяване на прехвърлянето на знания; 
3. Тип бенефициенти и брой малки и средни производители – инструментът досега е бил използван от 
повече от 500 малки и средни производители; 
4.  Последствия: подобряване на възможностите за  успешно сътрудничество между научните среди и  
производителите и улесняване на прехвърлянето на знания 
5. Резултати: по-ефективен трансфер на технологии; 
6. Механизми/методи за осъществяване на трансферът: инструментариум, който е базиран в интернет 
мрежата (има го и в Excel формат) и е достъпен он-лайн, състои се от три части  : a) създател на 
профили, б) Инструмент за оценка потенциала на знанията и в) Инструмент за оценка на обмяната; 
7. Допълнителни подробности относно процеса: 4 раздела: a) Произход и общи характеристики на 
предложените за трансфер на знания, както и перспективи за осъществяване на идеята по принцип, б) 
Идентифициране на трансферът на знания и предприятието, което ще ги ползва, какъв е капацитета на това 

http://www.efet.gr/
http://www.knowledge2innovation.eu/
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предприятие за оползотворяване на специфичния обем от знания, в) Преглед на процеса по прехвърляне на 
знания, както и ефектите, които той оказва, качество на научните изследвани, довели до натрупването на тези 
знания, предварителна финансова оценка, външна операционна среда, организационни критерии, г)  
Финансови аспекти, д) Изграждане на дашборд за всяка оценка, 10 критерии, дава се възможност за сравняване 
на предложенията; 
8. Друга информация: инструментът е лесен за употреба; може да се използва както от фирмите, така и от 
изследователите, които са част от дадения проект, а също така и от посредници/консултанти/специалисти по 
трансфер на знания, както и от всички, които са част от други помощни проекти; 
9. Достъпност на услугата за ползвателите (малките и средни производители): До момента този 
инструментариум може да се ползва безплатно. 

Използвани иновативни елементи  

Инструментариумът е лесен за употреба и лесно може да бъде адаптиран; за употребата му не се изискват 
специфични или предишни знания и умения. Инструментариумът може да се превежда, а също и да се 
използва във всякакъв вид малки и средни предприятия. 

Елементи на добавена стойност  

Да улеснява е повишава ефективността на сътрудничеството между научните среди и  производителите в 
областта на трансфер на знания и развитие на иновациите. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  

Икономически ресурси: До момента този инструментариум може да се ползва безплатно. 

Персонал: 2 изследователи, 1 техническо лице. 

Ноу-хау: Партньорите по проекта за изработване на инструментариума K2I са подготвили съответните 
обучителни документи. 

В тези документи е обяснено в детайли и е направен съответния анализ на употреба на инструментариума.  
Освен това, има подготвени още обучителни материали за други критични аспекти на процеса на трансфер на 
знания. В тези материали се обяснява колко е важна фазата на „защита на заложената концепция” на проекта, 
както и оценката на  потенциала на набелязаните за прехвърляне знания, прилагането от изследователските 
институции на система за управление на качеството, както и наличието на ключова, базова компетентност 
относно различните видове интелектуална собственост. 

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ  

Технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други 

Няма възникнали сериозни проблеми както при създаването на инструментариума, така и при употребата му 
от малките и средни производители. 

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

Няколкото технически проблеми, които са свързани с интерфейса на инструментариума и са лесно 
отстранени. Също така, на ползвателите и малките и средни производители е предоставен по-подробен 
наръчник, за да могат те по-лесно да разберат функциите на инструментариума. 
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Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации  

Малките и средни производители се нуждаят от обучение и информация на  техния роден език. Също така, е 
необходимо да се установи доверие между страните. Малките и средни производители се нуждаят от помощ 
при прилагането на практика на резултатите от научните изследвания. Освен това, е препоръчително 
използването на повече от един обучителен метод.  

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Определяне на потребностите и началната точка  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ: Инструментариумът K2I е създаден за преодоляване на езиковата 
бариера между индустрията и научната общност. Освен това, според направените оценки, европейската агро-
хранителна индустрия изостава по отношение на прилагането на иновации и прехвърлянето на знания. 
Недостатъчните финансови ресурси са друг възпиращ фактор, който възпрепятства достъпа на малките и 
средни производители до резултатите от провежданите научни изследвания, както и до научните центрове.    

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА: проучване относно инструментариума K2I ‐ 80% от респондентите са съгласни, че 
производителите и научната общност „говорят на различни езици”. 

Настоящо положение и резултати от прилагането на практиката  

Инструментариумът досега е бил използван от повече от 500 малки и средни производители в агро-
хранителния сектор. Проучването за оценка на резултатите от прилагането на метода е все още в ход. 
Измерването на резултатите е фокусирано върху определени статистически данни, като например: 

 Брой членове на изследователския състав; 

 Брой професори; 

 Брой специалисти по процесите на трансфер на знания; 

 Бюджет за изследвания; 

 Оповестяване на достиженията; 

 Кандидатстване за получаване на патенти; 

 Получени лицензионни договори; 

 Стартиране на начинаещи предприятия; 

 Осигурени нови работни места. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА  

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени  

До момента този инструментариум може все още да се ползва безплатно от всяка заинтересована страна. 
Той е лесен за ползване и не се влияе от сферата на дейност на малките и средни производители, които 
може да са растениевъди или животновъди, а също така, разбира се, може да се използва във всички 
страни и региони. 

Разни: (връзки и бележки) 

В уебсайта на проекта могат да бъдат намерени различни видове документи и информационни 
материали:  http://www.knowledge2innovation.eu . 

 
 

http://www.knowledge2innovation.eu/
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КОМПЛЕКСНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НАД ВИРУСИТЕ, 
ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ ХРАНАТА В 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО  

Представена от: ERFC 

Име на фирмата  МОЛЕКУЛЯРЕН ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ И ВОДИТЕ 
(IWaterFood) 

Вид  Обществена 

Адрес Екологично 
микробиологично звено, 
Лаборатория по хигиената, 
Катедра по медицина на 
университета в Патра,  
университетски кампус на 
Рио, Патра   

Пощенски код  GR26500 

Град и регион  Ахая Държава  Гърция 

телефон (+30) 2610969875 факс  (+30) 2610969875 

Ел поща avanta@upatras.gr  Страница в 
интернет 

www.iwaterfood.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕЛИСТИКИ  

Общо описание на практиката  

Общото описание на тази практика по същество представлява оценка на вирусологичния риск чрез 
комплексно наблюдение на едно селскостопанско предприятие -  производител на салати в Гърция, като се 
проследява целия производствен процес чак до момента на продажба на продукцията. Тогава целта беше да се 
постави фокуса върху изготвянето и последващото използване на многовариационни мисловни карти и за 
създаването на система за подпомагане вземането на решения по предназначение, чрез която да се определи 
каква е възможността за взаимно заразяване в споменатото предприятие. Създаването на тази добра практика е 
важен  пример, демонстрация на подходящ начин за справянето с проблеми, свързани с науката за хранене. 
Практиката съществува от 2012 г и може да се прилага в зеленчукопроизводителните предприятия.  

Описание на трансфера на технологии/иновации  

1. Източник: тази иновация е продукт на сътрудничеството между Екологично микробиологичното звено на 
катедра по медицина и лабораторията по автоматизация и роботика към катедра „Електро- и компютърно 
инженерство”, Университет в Патра, Гърция; 
2. Технология/иновация: идеята е именно провеждането на комплексно наблюдение и контрол над заразите, 
които могат да възникнат по веригата на доставка на зеленчукови храни и са причинени от патогенни вируси. 
По цялата верига за доставка на храни биват събирани данни за вирусните зарази в храните и източниците на 
тези зарази, които се намират в околната среда , като стремежа е тези данни да бъдат достатъчни,  за да може да 
се оцени количествено риска от възникването на вирусни зарази. Освен това, по цялата верига се провежда 
наблюдение за наличието на индикаторни микроорганизми, които често се наблюдават при случаи на 
фекално замърсяване. Накрая се стигна до създаването на моделиращи инструменти, чрез които да се оцени 

mailto:avanta@upatras.gr
http://www.iwaterfood.gr/


 

 
 

 

57 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

количествено риска от възникването на зарази, както и за установяването на риска от предаването на тези 
зарази чрез храната, да се определят кои са високорисковите ситуации и кои са ефикасните начини за 
предотвратяването им. Бяха създадени модели на риска в модулните процеси за целите на изготвянето на 
специфични препоръки на основата на анализ на рисковете и критичните контролни точки (HACCP). Накрая 
беше конструиран и софтуерен инструмент, който използва теорията за многовариационните мисловни карти, 
за целите на точното определяне на проблемите, които възникват по веригата на производство на зелени 
салати. Беше издаден и Наръчник с насоки за превенция на вирусното заразяване на зелените салати; 
3. Тип бенефициенти и брой  такива: бенефициентът беше малко зеленчукопреоизводително предприятие от 
западна Гърция (Pantelis Petropoulos S.A.). Това предприятие се занимава основно с производството на зелени 
салати; 
4. Последствия: новите практики в областта на управлението на риска могат да бъдат оценявани според това 
доколко те допринасят за намаляването на вирусните инфекции, които се предават чрез храните. Наличието 
на останали в храните вируси може да бъде управлявано, а процедурите по дезинфекция, следва да се 
провеждат след като бъдат изяснени критичните точки и заразяването с вируси да бъде поставено под контрол. 
Направените заключения се разпространяват чрез включването им в наръчници с насоки за подходящите 
начини за контрол. Ето защо, беше изготвена рамка за осъществяване на наблюдение, моделиране на риска и 
извършване на процедури по контрол над възникването на инфекции, породени от заразяването с вируси, 
които се предават чрез храната, като тази рамка може да се прилага за всички видове вируси, наличните, тези, 
които се появяват в момента или рецидивират, и които има опасност да бъдат предадени чрез храната; 
5. Резултати - механизми/методи за осъществяване на трансфер на знания - допълнителни подробности 
относно осъществяването на процеса: от зеленчуковата ферма, която произвежда зелени салати за гръцкия 
пазар и ги изнася за други държави-членки на Европейския съюз и е участник в проекта, бяха взети общо 221 
проби. Пробите бяха представителни за всички фази на производството – отглеждане, обработка и продажба. 
Взетите проби бяха  всеобхватни – като се започне от водата за напояване, животинската тор, ръцете на 
работниците, които берат салатите, тоалетните и дръжките на вратите за тоалетната (това е по фазата на 
отглеждането на салатите), след това водата за измиване на салатите (това е фазата на обработка) и накрая от 
отделните глави зелена салата (при продажба). След това салатите бяха огледани и беше направен анализ на 
морфологичните параметри на вирусите. По време на анализите по същество, които бяха направени след 
вирусулогичните изследвания,  като индикатори за наличието на замърсяване от човешки фекалии бяха 
използвани аденовируси (hAdV). Целта е да стане възможно да се направи оценка на риска от заразяване на 
хората, които биха консумирали дадените зелени салати  като се използва количествена оценка на риска от 
заразяване с вируси (QVRA). Заедно с това се изготви и ръководство с насоки за превенция от заразяването с 
вируси на зелените салати. В крайна сметка беше създаден и софтуерен инструмент, в който бяха включени 
заключенията  на експертите и се описва опита , който те са насъбрали по време на целия процес. Всеки от 
експертите, като се опира на своя опит, е достигнал до съответното заключение: кои именно са основните 
фактори, които да доведат до подходящото решение. Първо експертите дават своето мнение по отношение на 
съществуващите съотношения, като ги описват като „отрицателни” или „положителни”, а на второ място 
описват каква е степента на влияние на отделните фактори. Това те правят като използват езикови променливи 
като например „ниско”, „средно”, „високо” и др. Ако T е определено понятие (да кажем влияние), 
предложението е то да бъде описано с помощта на девет променливи, какъвто беше случая със стопанството - 
производител на зелени салати. Като използва тези девет езикови променливи, всеки експерт може да опише в 
детайли влиянието, което едно понятие оказва върху друго, като така става възможно да се направи разликата 
между различните степени. Ако обаче се използват софтуерни инструменти като системите за подпомагане 
вземането на решения, основани на науката за храните (Food Science Decision Support Systems (DSS) и теории 
като тази на многовариационните мисловни карти (FCM), така съответно може да се продължи с проучването 
на  проблемите, които биха възникнали, по време на процеса на производство на храни, и същевременно 



 

 
 

 

58 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

може да се определят по важност няколко критични контролни точки по време на същия този процес. От 
предприятието попълват един специфичен въпросник, който е изготвен от специалисти по оценка на риска;  
6. Друга информация: това прехвърляне на иновации се случи в рамките на европейския проект по 7-та 
рамкова програма VITAL (комплексно наблюдение и контрол над вирусите, предавани чрез храната по 
Eвропейската верига за доставка на храни) (www.eurovital.org), чиято цел беше събирането на данни относно 
вирусното замърсяване и поставяне на основите за последваща количествена оценка на риска от заразяване с 
вируси и след това да се направят препоръки за съответни контролни мерки. Споменатото 
зеленчукопроизводително предприятие в Гърция, беше едно от няколкото, които служиха като модел при 
направеното изследване на зеленчуците по проекта VITAL, другите стопанства бяха в Полша и Сърбия.   

Използвани иновативни елементи 

Комплексният вирусологичен анализ на зеленчукопроизводителния производствен цикъл беше осъществен 
за първи път в Гърция. Както е известно, зеленчуците - поради факта, че се консумират директно – са 
податливи на заразяване с вируси, което после може да доведе до възникването на епидемии, тъй като това са 
такива  зарази, които се предават чрез приемане на заразена храната. Изготвеното ръководство с насоки е 
ценна придобивка за зеленчукопроизводителните предприятия.   
Многовариационните мисловни карти (FCMs) представляват комбинация от методи на размита логика и 
невронни мрежи. Това е един гъвкав компютърен метод, който е способен да разглежда ситуации, при които 
при протичане на човешки мисловен процес се достига до размити и неточни описания. 
Многовариационните мисловни карти са графични структури на размитата логика, които представят 
причинно-следствени разсъждения. Тяхната размитост позволява неясни степени на причинно-следствена 
връзка между понятията, които се намират в такава връзка. Ефекта и взаимовръзките между разклоненията, 
които излизат от ключовата дума трябва да бъде изчислен, така че да може да се  получи многовариационна 
мисловна карта. Всяко разклонение представя отделно понятие, което е основна черта на системата. Всяка 
взаимовръзка между разклоненията представлява причинно-следствена връзка, която съществува между 
понятията и определя начина, по който дадено понятие влияе на значението на взаимносвързаните понятия. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  

Икономически ресурси  

Зеленчукопроизводственото предприятие предоставя достъп до своите площи за вземането на проби в 
продължение на 12 месеца. Освен проби от околната среда (напр. водата за напояване и тази за измиване на 
зеленчуците), бяха събирани и глави зелени салати, които също да бъдат изследвани. Цената за вземането на 
пробите беше нищожно малка. Разходите за вирусологичният и общият микробиологичен анализ бяха 
покрити по европейския проект по 7-та рамкова програма VITAL. Като се вземе предвид нищожната цена, 
платена за предоставените проби от зеленчуците в съпоставка с резултатите, до които доведе изпълнението на 
проекта, излиза, че от предприетото начинание, за зеленчукопроизводственото предприятие имаше 
съществена полза. Освен това, създаването на многовариационните мисловни карти е плод на научното 
сътрудничество между няколко университетски катедри и се базира на данни, събрани по време на 
изпълнението на проекта VITAL. 

Персонал 

В проекта бяха включени двама представители на предприятието, главният мениджър и мениджъра по 
поддържане на качеството. Освен това, по проекта работиха и петима учени, които са членове на две 

http://www.eurovital.org/
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лаборатории от университета в Патра. Що се отнася до консорциума  VITAL, той беше съставен от учени от 
тринадесет европейски института.  

Ноу-хау 

В състава на Екологично микробиологично звено бяха включени един изследовател, пост-докторант, един 
доктор на науките, студенти по биология и агрономство, които караха своята следдипломна специализация и 
един асистент, преподавател по хигиена. Двама от учените (специалисти по безопасност на храните), които 
участваха в мисиите за събиране на данни за безопасността на изследваните зеленчуци, са изследователи с 
докторски степени и работят в уважавани европейски институти, които се занимават с проблемите  по 
безопасност на храните. В разработването на компютърния модел взеха участие двама студенти -докторанти  
по автоматизация и моделиране и един професор по  автоматизация и роботика.  

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

Възникване на технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други проблеми, 
които могат да  възникнат  

Рисковите фактори за заразяване на храните се подценяват от техните производители. Много от мерките, 
които се вземат за предотвратяване на бактериално или гъбично заразяване, не действат, когато става въпрос за 
заразяване с вируси. Съществува празнина в познанията относно бързо развиващите се и надеждни  системи за 
подпомагане вземането на решения основани на науката за храните. Желателно е всички фирми, които са част 
от веригата за снабдяване със зелени салати – от производителя до слагането им на домашната трапезата – да 
се съобразяват с препоръките, които се съдържат в наръчника съставен на основата на анализ на рисковете и 
критичните контролни точки (HACCP), за да се подсигури безопасността на произведената продукция от 
зелени салати от началото на производствения процес до трапезата на  потребителите.  Ако обаче се 
използват софтуерни инструменти като системите за подпомагане вземането на решения основани на науката 
за храните (Food Science Decision Support Systems (DSS) и теории като тази на многовариационните мисловни 
карти, които все пак не са широко потребявани в науката за храната, но могат да бъдат обследвани, така може 
да се продължи с процеса на по-нататъшно изучаване на проблемите, които биха възникнали при 
производството на храни и така да се определят по важност няколко критични контролни точки по време на 
същия този процес. 

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

Работниците от предприятието бяха запознати с въпросите по отношение на рисковете от заразяването на 
храните с вируси с помощта на презентации, чрез проведените инспекции на полето и на останалата 
територия на предприятието, както и по време на срещите с външните специалисти, които посещаваха 
предприятието с цел събирането на фактологични данни. По този начин бяха установени местата, където 
преобладават вирусни частици и бяха набелязани критичните контролни точки, откъдето може да се 
разпространява заразата. Бяха направени препоръки за вземането на съответни превантивни мерки.    
При разработването на системите за подпомагане вземането на решения основани на науката за храните (DSS), 
в тях са заложени избраните идеи, които да бъдат подложени на тестуване по време на процеса на 
производство на марули, като тези идеи са извадени от въпросниците и попълнени от специалистите. Чрез 
описаната методология  се извличат определените знания, които притежават специалистите и се определя 
какъв опит са събрали те по време на протичането на процеса. Всеки от специалистите, като се опира на своя 
опит, е достигнал до съответното заключение: кои именно са основните фактори, които да доведат до 
подходящото решение. Първо експертите дават своето мнение по отношение на съществуващите 
съотношения, като ги описват като „отрицателни” или „положителни”, а на второ място описват каква е 
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степента на влияние на отделните фактори. Това те правят като използват езикови променливи като например 
„ниско”, „средно”, „високо” и др. Ако T е определено понятие (да кажем влияние), предложението е то да 
бъде описано с помощта на девет променливи, какъвто беше случая със стопанството, производител на зелени 
салати. Като използва тези девет променливи, всеки експерт може да опише в детайли влиянието, което едно 
понятие оказва върху друго, като така става възможно да се направи разлика между различните степени. 
Използваните променливи за описание на  T (като влияние) са: T = {много силно негативно, силно негативно, 
средно негативно, слабо негативно, нулево, слабо позитивно, средно позитивно, силно позитивно, много 
силно позитивно }. Чрез този метод се цели точно да се предскаже ефекта, който биха оказвали различните 
фактори по време на производствения цикъл на зелените салати и с какво те допринасят за крайния резултат – 
наличието на безопасна за консумация, прясна зелена салата.   

Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации  

Между представителите на зеленчукопроизводителното предприятие и учените, които работиха по проекта, 
беше установено добро партньорство за целия период на действие на проекта. От предприятието 
предоставяха необходимата информация, както и проби, когато това беше нужно, а също така се дискутираха 
и реалните, ежедневни проблеми, свързани с безопасността на храните. Системите за подпомагане на 
вземането на решения са особено важни в ситуации, когато количеството на научните данни се явява 
препятствие пред човешкия мозък, който не може да достигне до необходимото решение и тогава тези 
системи  го изпреварват при разрешаването на тежки проблеми. По-напредналите системи за подпомагане на 
вземането на решения могат да компенсират човешкия мисловен дефицит чрез включването на различни 
методики и инструменти и използването на различни информационни източници с цел достигането до 
приемливи решения.   

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Определяне на потребностите и начална точка  

Зеленчукопроизводственото предприятие беше задължено чрез договор да спазва специфичен работен модел. 
Бяха прилагани добри земеделски практики (ДЗП), а също така течеше и вътрешен и външен одит. 
Разработваше се официална система за качество от типа на ISO 22000, която да обхване цялата верига на 
доставки на зеленчукови храни. Някои принципни положения от настоящите инициативи за управление на 
безопасността на храните са примери за добри  практики (например ДЗП, ДРП, ДПП), анализ на рисковете и 
критичните контролни точки), модели на риска в модулните процеси (MPRM), както и оценка на 
микробиологичния риск (MRA). До момента обаче, без да подценяваме опасността от микробиологичните 
зарази, всички тези практики бяха насочени срещу бактериалните и гъбичните патогенни инфекции, само 
поради факта, че това са организмите, които довеждат до видими промени във външния вид на храната. 
Анализите на  въздействието, което има заразяването на храната с вируси, се правеше само на базата на 
събираната епидемиологична информация, която се явява само като отговор или реакция срещу избухването 
на епидемии. Не е необходимо оценката на риска от заразяване да се прави непременно от индустрията, тъй 
като това е задача на обществените агенции за опазване на здравето; в момента индустрията участва в 
процедурите по оценка на риска, тъй като тя трябва да направи своята заявка, че е внедрила подходящите 
системи за управление на безопасността на храните в своите производства. 

Настоящо положение и резултати от прилагането на практиката  

Беше изготвен наръчник с насоки за предотвратяване на заразяването с вируси на зелените листни зеленчуци. 
Още повече, създадените системи за подпомагане на вземането на решения са изградени като всяка друга 
компютърна, интерактивна, спомагателна система за вземане на решения във всяка една комплексна система, 
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както когато даден индивид или колектив се опитва да разреши неструктурни проблеми в несигурна среда.  
Системите за подпомагане на вземането на решения са особено ценни в ситуации, когато количеството на 
научните данни се явява препятствие пред човешкия мозък, който не може да достигне до необходимото 
решение и тогава тези системи го изпреварват при разрешаването на тежки проблеми. По-напредналите 
системи за подпомагане на вземането на решения могат да компенсират човешкия мисловен дефицит чрез 
включването на различни методики и инструменти и използването на различни информационни източници 
с цел достигане до приемливи решения. Изгодата от използването на тези системи идва с повишаването на 
ефикасността, производителността, конкурентоспособността, също така се повишава и икономическата 
ефективност и се постига висока степен на надеждност. Всичко това може да даде на тези, които се занимават с 
бизнес, свързан с науката за храната, сравнително предимство пред техните конкуренти. Това, до което доведе 
осъществяването на проекта, е производство на по-безопасна продукция, с което се повиши  
конкурентоспособността на фирмата. След участието в проекта VITAL, предприятието се включи в различни 
мрежи на производители и кандидатства по други изследователски проекти, които работят по проблемите на  
зеленчукопроизводството и безопасността на храните.   

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат пренесени 

Резултатите, постигнати след осъществяването на проекта, могат да се прилагат във всяко 
зеленчукопроизводствено предприятие. Наръчникът с насоки може да се намери на различни езици, на 
интернет страницата на проекта VITAL (eurovital.org), която е със свободен достъп за всеки заинтересован.  
След преминаването на кратко обучение, разработената многовариационна мисловна карта може да започне да 
се прилага от отговорните лица, които се занимават с управление на качеството на храните.
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www.fertirrigazione.it 

Представена от: UNIMOL 

Име на фирмата  PROF.i 

Вид  ООД 

Адрес Via di Mezzano, 13/B Пощенски код  50027 

Град и регион  Греве ин Кианти (FI) Държава   Италия 

телефон (+39) 3487235841 факс   

Ел поща prof.i@fertirrigazione.it  Страница в 
интернет 

www.fertirrigazione.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕЛИСТИКИ  

Общо описание на практиката  

От основаването му през 2005 г, в италианският електронен портал „Фертигация и специалист по 
селскостопанските култури”, се публикува и разпространява техническа информация иили новини от сферата 
на селскостопанското производство. 

Описание на трансфера на технологии/иновации  

1. Източник: терминология, намерена в интернет, която идва директно от някое научно изследване или от 
създателите на портала; 
2. Технология: използване на интернет търсачки и контакти, които имат с изследователските институции, 
университетите и много други; 
3. Бенефициенти: получателите на информационния бюлетин, който излиза два пъти в месеца са повече от 
36 000 професионалисти които работят в тази сфера (те се избират от една селективна база данни, в която има 
над 50 000 информационни единици); 
4. Последствия: опресняване на знанията чрез изчитане на селекцията от статии относно добрите практики; 
5. Резултати: през 2012 г,  над  27  милиона са получили достъп до портала чрез месечния информационен 
бюлетин; 
6. Подробности относно процеса: изготвяне и разпращане на издавания два пъти месечно информационен 
бюлетин (около 20/22 броя на година) – използване на интернет търсачки и възможностите на мрежата. 

Използвани иновативни елементи 

Специализирани хардуер и софтуер. 

Елементи на добавена стойност  

Лесен за използване продукт, който дава възможност за лесна консултация със съдържанието му. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  

Икономически ресурси  

Различни видове спонсорства. 

mailto:prof.i@fertirrigazione.it
http://www.fertirrigazione.it/
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Персонал 

Вътрешен персонал (Ръководство) + директно използване на външни сътрудници. 

Ноу-хау 

Образователна степен в областта  на селскостопанските науки, владеене на чужди езици, познаване на правото, 

познания в областта на уебдизайна и комуникациите. 

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ  

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други  

Съществуват препятствия свързани с контрола в интернет, липсата на финансови дарения от спонсори и 
изобщо липсата на финансови средства, които са необходими за функционирането на предприятието в 
комуникационната сферата. 

Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

Самофинансиране и използване на комуникационни технологии от висок клас. 

Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации  

Добро познаване на индустрията, квалифицирани партньорства, научна честност и професионализъм. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Определяне на потребностие и начална точка  

Нуждата от набавяне на необходимите знания от страна на операторите на портала, което може да се улесни 
чрез селекция на най-добрите тематични публикации. 

Настоящо положение и резултати от прилагането на практиката  

Броят на ползвателите, които получават достъп до портала е доказателство за постигнатите добри резултати.  

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени  

Прехвърлянето може лесно да се осъществи по интернет. 
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ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕН ТИП ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ (ОН-
ЛАЙН И НА ТЕРЕН) ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ И ЗА МАЛКИ И 
СРЕДНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ 
РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Представена от: Българския икономически форум 

Име на организацията  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) 

Вид  Частна компания 

Адрес Бул. „Дунав” 78 Пощенски код  4003 

Град и регион  Пловдив Държава  България 

телефон (+359) 32960406 факс  (+359) 32960406 

Ел поща uard@uard.bg  Страница в 
интернет 

www.uard.bg  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕЛИСТИКИ  

Общо описание на практиката  

Смесеният тип обучение се появи на сцената на обучителните методики и развитието на знанията и уменията 
преди няколко години и особено с появата на възможностите за он-лайн обучение. Смесеният тип обучение  
съчетава в себе он-лайн обучение с класическото обучение „лице в лице”.  Целта на смесеният тип обучение е 
да се предоставят за ползване най-ефективните обучителни практики чрез комбиниране на методите за 
преподаване. Чрез наличието на високоразвитите технологии, с които разполагаме в днешно време, в 
обучителния процес могат да се включат всякакви нововъзникнали иновации, които досега само можехме да 
си представим. Този тип обучение е наистина лесно да бъде адаптирано за нуждите на малките и средни 
земеделски производители, тъй като спестява време и пари, а обучението протича основно пред компютъра, 
наличен във фермата.  В земеделският сектор в България, тази форма на обучение е все още нещо ново. Най-
голямата целева група, засега представляват младите фермери, на които се налага да завършат курс на обучение, 
който се състои от 150 учебни часа, като така покриват изискванията за финансиране на техните проекти по 
мярката на Европейския съюз 112  „Създаване на стопанства на млади фермери”, от стратегията за развитие на 
селските райони. Идеята е, че след преминаване на съответното он-лайн обучение, младите фермери ще се 
окажат по-добре запознати с възможностите на новите комуникационни технологии, каквито се явяват 
компютрите, таблетите, смартфоните и др. отколкото са останалите земеделски производители. В общия 
случай, младите фермери имат достъп до интернет в своите ферми и повечето от тях оценяват възможностите, 
които дава едно он-лайн обучение. 

Описание на трансфера на технологии/иновации  

При смесеният тип обучение има комбинация от обучение он-лайн и участие в компютърни симулации  и 
обучение в така наречената „жива” класна стая, т.е. на полето. Видовете обучителни методики са класическото 
обучение „лице в лице”, виртуално сътрудничество (синхронно или асинхронно), като скоростта на 
обучението се определя от този, който се обучава, като той може да си служи със съответните електронни 
тестови инструменти, чрез които да определя своя напредък. Тъй като понастоящем технологиите се развиват 
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много бързо, във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите разполагат с разнообразие от 
медии, които могат да бъдат включени в „съчетанието”. В този университет се провеждат учебни занимания 
на живо, он-лайн, както и чрез интернет и видео-конферентна връзка, има видео и аудиообучение чрез  
CD/DVD-ита, също така и тестове за самооценка, които могат да се провеждат он-лайн, както и електронни 
учебни тетрадки. Разбира се, курсистите винаги имат на разположение традиционната класна стая, както и 
практическо обучение на полето. Екипът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е 
изготвил програмата за смесеното обучение на млади фермери като е анализирал целите, които следва да се 
постигнат по време на обучението и ги е разбил на възможно най-малките учебни модули.. По-нататък се 
определя кой е най-добрият подход (он-лайн или на живо) за преподаване на съответния учебен сегмент. След 
това учебното съдържание на курса са окрупнява като учебните модули логически се групират като се взема 
предвид начина за преподаване им и минимума от изисквания, който е заложен в Националната програма за 
развитие на селските райони. На всеки от фермерите, независимо от това дали се занимава с растениевъдство 
или животновъдство, се предоставя възможността да избере дали ще са обучава в традиционна класна стая и 
на полето или ще премине смесения курс на обучение. Няма фиксирано съотношение между курсистите, 
които се обучават по традиционния начин или преминават смесения тип курсове, за всеки отделен курс 
положението е различно. Единственото изискване е да се премине и един минимален обем на практически 
занятия по различните теми. Трябва да се каже обаче, че от Висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите се стремят да изграждат своите обучителни курсове като включват все повече възможности за он-
лайн обучение. Смесеният тип обучение стартира преди една година и половина. От екипа на висшето 
училище потвърждават, че тази форма на обучение определено е сработила и до момента около 550 млади 
фермери успешно са завършили своя курс на обучение. 
Принципът за даване на еднакви възможности на всички фермери е твърдо спазван и младите фермери, които 
участват в обучението, не заплащат за него, тъй като Висшето училище по агробизнес и развитие на 
регионите е бенефициент по проект по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и 
разпространение на научни знания” от Националната програма за развитие на селските райони, като така 
всички разходи, направени за обучението на младите фермери, се покриват от тази програма.  Самото висше 
училище също не влиза в разходи, тъй като изхарчените за тези обучителни курсове средства им се 
реимбурсират след края на всеки обучителен цикъл. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите  
участва в мрежа заедно с други български и европейски университети, с оглед на обмяната на добри 
обучителни практики, както и за осъществяване на студентски обмен. Самите преподаватели във висшето 
училище са преминали обучение по финансиран от  ЕС проект, за да се научат как да водят он-лайн курсове 
по проблемите на  земеделието.    

Използвани иновативни елементи 

Използването на иновации при смесения тип обучение е много важно, особено в две насоки:  

  Методите на преподаване  – всички възможни, лесни за адаптиране методи като провеждането на учебни 
занимания он-лайн, използването на интернет и видео-конферентна връзка, електронни учебни модули, които 
съдържат обучителни насоки и електронно преподаване, използване на видео и аудио файлове за  MP3/4 или 
CD/DVD-ита, он-лайн тестове за самооценка и т.н.; 

 Чрез комбинирането на всички тези методи да се създадат индивидуални курсове според тематиката, 
курсистите и възможността за участие на младите фермери.   

Елементи на добавена стойност 

Тази практика носи много допълнителни предимства: 

 Спестява пари; 

 Спестява време; 
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 Постига се най-доброто управление на стопанствата; 

 Постигат се най-добрите учебни резултати; 

 Постига се най-пълноценно разбиране на засегнатите въпроси и прилагането им в практиката  

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ  

Икономически ресурси  

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите разполага с 3 обучителни центъра, където се 
провежда класическата форма на обучение в класна стая и практическите занятия на младите фермери. За он-
лайн обучението се използва електронното оборудване, с което университета разполага като сървъри, 
компютри и други хардуерни и софтуерни конфигурации. Всеки от обучителните курсове се води от между 8 
и 10 преподаватели, 2-ма администратори, които отговарят за он-лайн обучението, 1 ИТ системен 
администратор, по 2-3 души административен персонал във всеки от центровете, имат и офиси, офисно 
оборудване и книжарница. Стойността на обучението на един млад фермер струва на висшето училище около 
1000,00 евро, но тези разходи след това се реимбурсират в пълният им размер от фондовете на Националната 
програма за развитие на селските райони.  Докладът, в който се прави съпоставка между направените разходи 
и постигнатите резултати, заключава, че има постигнати отлични резултати и висшето училище възнамерява 
да разшири обхвата на този тип смесено обучение като се насочи и към други категории земеделски 
производители. 

Персонал 

Всеки обучителен курс се води от между 8 и 10 преподаватели, които са квалифицирани да преподават по 
съответните теми. За он-лайн обучението  са необходими 2-ма администратори, които отговарят за он-лайн 
обучението, 1 ИТ системен администратор, който да се занимава с техническите въпроси, по 2-3 души 
административен персонал във всеки от центровете, имат и офиси, офисно оборудване и книжарница.  

Ноу-хау 

Преподавателите във висшето училище са преминали обучение по финансиран от  ЕС проект, за да се научат 
как да водят он-лайн курсове, съществува и обмена на добри обучителни практики между българските и 
европейски университети. От екипа на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, 
непрекъснато следят какви са новите иновационни методи за преподаване, както и новостите в ИТ сектора и  
при техническите приспособления, с цел повишаване на качеството и ефикасността на провежданото 
обучение на младите фермери.    

ПРЕЧКИ И ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ  

Възникнали технически и финансови проблеми, бариери в знанията и други  

 Във ВУАРР са се сблъскали с няколко проблеми по отношение на прилагането на смесения тип обучение: 
Трудности що се отнася до одобряването им за бенефициенти по проекта по  Мярка 111 “Професионално 
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Националната програма за 
развитие на селските райони; 

 Да убедят младите фермери за изберат смесения тип обучение вместо традиционния такъв; 

 При оформянето на програмата за обучителните курсове от смесен тип, както и да подсигурят качествено 
обучение на преподавателите, които ще водят он-лайн обучението. 
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Предприети мерки за преодоляване на трудностите 

 Одобряването на ВУАРР за бенефициенти по проекта по  Мярка 111 е отнело почти две години, главно 
поради административни проблеми с Възлагащия орган (а именно Държавен фонд „Земеделие”); 

 Първоначалното затруднение да се убедят младите фермери за изберат смесения тип обучение е преодоляно 
чрез реализирането на добра информационна програма, чрез която се обясняват ползите от преминаването на 
този начин на обучение (спестява се време, постига се най-доброто управление на стопанствата и др); 

 Обучението, което преподавателите във висшето училище са преминали, е финансирано по  проект на ЕС, 
а програмата на курсовете е съставена на базата на собствени познания и технологии, проведени консултации 
и обмяна на опит с други университети или частни фирми, които предлагат подобен тип образователни 
курсове.    

Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации  

 ВУАРР е частен университет, в който ръководството и екипа са много гъвкави що се отнася до използването 
на обучителни методи, които се основават на иновации и ползват високите технологии в процеса на 
преподаване; 

 Ръководството и екипа на висшето училище вярват, че прехвърлянето на технологии и иновации 
представлява бъдещето в сферата на образованието.   

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Определяне на потребностите и начална точка 

ВУАРР  е създаден преди около 20 години, а понастоящем един от най-уважаваните частни университети в 
България, където се работи по проблемите на земеделието. Във ВУАРР продължават да трупат опит по 
отношение на смесеният тип обучение, който предлагат на своите студенти. През 2010 г. от ръководството на 
висшето училище решават, че ще бъде особено полезно и от голяма помощ за младите фермери, които са на 
обучение при тях,  ако те се опитат да въведат тази форма на обучение.  

Настоящо положение и резултати от прилагането на практиката  

След трудното начало, днес, смесеният тип обучение, с програмата съставена от ВУАРР, през който 
преминават младите фермери, става все по-популярен. При повече от 550 млади фермери, които са се 
възползвали от обучението по този метод, през последната година и половина и с възникването на различни 
иновации, и развитието на техниката, от ръководството на ВУАРР са абсолютно убедени, че он-лайн 
обучението представлява бъдещето в сферата на образованието и, че неговият дял ще продължава да нараства.   
Практическото значение  от прилагането на тази добра практика е повече от очевидно, що се отнася до 
спестеното време, разходи и ефикасността й. Другият важен аспект, който следва да се отбележи е, че 
смесеният тип обучение се предоставя безплатно за бенефициентите и на университета, тъй като се 
финансира от фондовете на Националната програма за развитие на селските райони. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Тази практика и тези обучителни методи могат лесно да се прехвърлят във всички държави-членки на ЕС. 
Количеството на необходимите за прилагането на практиката ресурси е сравнително високо, но съществува 
възможност практиката да се приложи като част от някоя от програмите на ЕС и вложените ресурси да се 
възстановят. 
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АГРОХОМЕОПАТИЯТА– НОВИЯТ СТАР ПОДХОД В 
РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

Представена от: KGZS (Словенска камара за селско и горско стопанство) 

Име на организацията  Ph. Agrohomeopatija za rastline in škodljivc 
Инж.. Majda Ortan s.p. (PH Агрохомеопатия за растения и вредители) 

Вид на организацията  Частно дружество, микро предприятие 

Адрес Ob Meži  30 Пощенски код  SI – 2391 

Град и регион  Prevalje Държава  Словения 

Телефон (+386) (0) 70 820 279 Факс   

Електронна поща coraagro@gmail.com  Уебсайт www.cora-agrohomeopathie.com  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Традиционното селско стопанство е изправено пред проблеми, свързани с нарастващото търсене на 
пестициди и изкуствени торове. Този вид селско стопанство може да представлява екологична заплаха за 
подземните води, биоразнообразието, а чрез навлизането в хранителната верига – също и за човешкото здраве. 
Биологичните и биодинамичните практики, които са познатите алтернативи, имат своите ограничения.  
Агрохомеопатията е един от методите, който не се ограничава до определена селскостопанска практика. Той 
се основава на модифицирани подходи от областта на хомеопатията и цели да осигури равновесие в 
растението и неговата среда, за да се получат здрави растения и оптимални добиви с високо качество. 
Местните източници на суровини гарантират ефективността на препаратите CORA Agrohomeopaty в 
европейските почвено климатични условия. Този метод е полезен при всички селскостопански дейности, а 
също и косвено при животновъдството. Животните, които се хранят с фураж, третиран с CORA 
Agrohomeopaty, са по-здрави и имат по-добри параметри на отглеждане и млеконадой. Продуктите CORA 
Agrohomeopaty имат успех също в секторите овощарство, лозарство, градинарство, отглеждане на хмел, горско 
стопанство и навсякъде другаде, където традиционните пестициди не могат да помогнат. 

Описание на трансфера на технологии/ иновации 

1. Източник (автор): автор на продуктите CORA Agrohomeopathy е инж. Majda ORTAN; 
2. Технология/иновация: продуктите CORA Agrohomeopaty се основават на естествените 

модифицирани принципи на хомеопатията чрез разтваряне на малки количества спиртен екстракт на 
определени природни вещества и тяхното подсилване. На пазара вече са над 70 продукта от четирите 
групи препарати CORA Agrohomeopathy; 

3. Вид и брой бенефициенти: Асоциация за биодинамично управление AJDA и други сдружения на 
градинари; Асоциацията на селекционерите на рози, професионалните растениевъди и др. (над 7 000 
членове). Важно значение имат био- фермерите и биодинамичните фермери. Като се има предвид, че 
традиционното земеделие не изключва използването на препарати CORA Agrohomeopathy, групата 
на бенефициентите може да бъде разширена до всички селскостопански практики и животновъдите. 
Резултатите от анализите доказаха, че препаратите действат добре и в парници, където се отглеждат 
зеленчуци, декоративни цветя и растения; 

mailto:coraagro@gmail.com
http://www.cora-agrohomeopathie.com/
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4. Последствия: употребата на средствата за защита CORA Agrohomeopathy е екологично съобразна и 
устойчива. За тинктурата майка се използват много малки количества от изходното вещество. 
Препаратите CORA Agrohomeopaty не пречат на подземните води, нито се натрупват в растенията и 
техните плодове. В нито една фаза на производството или употребата няма възможност за 
екологично замърсяване. Продуктите имат много малък въглероден отпечатък по време на своя 
жизнен цикъл. Изходният материал се взема от природата в малки количества и не пречи на 
биоразнообразието. Животните и хората не са застрашени от употребата на тези продукти. Като цяло 
състоянието на растенията е по-добро и те могат успешно да се справят с предизвикателствата на 
климатичните промени (суша, градушка, бури и др.). Резултатът е по-високи добиви с 
висококачествени параметри; 

5. Резултати: засега продуктите CORA Agrohomeopathy се продават в специализирани магазини и по 
интернет. Проверките, извършени от множество индивидуални клиенти, доказаха, че тези продукти са 
приложими и лесни за употреба. Демонстрации и презентации на агрохомеопатията се организират в 
цяла Словения. Някои прояви бяха добре отразени в медиите (популярни и специализирани статии, 
радио и телевизионно отразяване, интервюта); 

6. Механизми/методи на трансфер: трансферът на знания се извършва от самата г-жа Ortan чрез лични 
презентации в медиите (също и по интернет), презентации в магазини и по време на различни прояви. 
Тя използва изграждането на мрежи за насърчаване и си сътрудничи с различни участници и 
различни групи от заинтересовани страни. Препаратите се продават в специализирани магазини в 
Словения. Подробни указания за употреба има на уебсайта на дружеството и на хартиен носител. 
Организира се и обучение на консултанти и персонал по продажбите; 

7. Допълнителни подробности за процеса на трансфер: тъй като бизнесът все още е много малък, 
голяма част от работата се върши от инж. Ortan. Тя осигурява също допълнителна помощ за 
консултации на фермери, професионални производители на зеленчуци и декоративни цветя и 
растения, овощари и производители на хмел, както и други селскостопански производители. В 
сътрудничество с производителите и подпомагащите институции (Словенски институт по хмела и 
пивоварството, дружество Hmezad, обществената служба за консултиране на фермерите към CAFS)  
бяха изготвени много технически брошури. Инж. Оrtan осъществява последващ контрол на 
култивацията, за да получи възможно най-много резултати за употребата на нейните препарати; 

8. Друга информация: Според инж. Ortan засега организациите за подпомагане на бизнеса проявяват 
малък интерес към иновацията. Като автор тя не е била част от нито един международен проект за 
иновативни научни изследвания и не е член на национални/транснационални мрежи или клъстери. 
Разработките й са дейност от личен интерес в допълнение към ежедневната й работа. През 2011 г. тя 
се запознава с производител на хомеопатични препарати и решава да създаде микро предприятие. 
Употребата на иновативните продукти CORA Agrohomeopaty не изисква никакво допълнително 
обучение за прилагане на технологията. Не се изисква също доказателство за преминато обучение по 
употребата на фитофармацевтични вещества, което е задължително за всички потребители на 
пестициди. Указанията са ясни и лесно разбираеми и иновацията може да бъде реализирана от 
собственика, производителя или от всеки друг работник в стопанството или в МСП. Подготвят се 
технологични брошури за различните култури и декоративните цветя и растения. Прилагането може 
да се извършва с наличното оборудване за прилагане (пулверизатори) или ръчно (напояване); 

9. Достъпността на услугата за МСП: Препаратите CORA Agrohomeopaty се продават в специализирани 
магазини и няма никакви законови ограничения за закупуването им. Не се изисква по-високо ниво на 
развитие или знания за прилагането на иновацията в МСП. Цената на препаратите (в Словения) е от  
14 евро (1,5 г гранули) до 300 евро (1000 мл препарат). 
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Използвани иновативни елементи 

Иновативно използване на знанията в областта на хомеопатията, прехвърлено в практиката в селското 
стопанство. Третиране на растенията, продукцията от тях и отблъскване на вредителите по устойчив, разходно 
ефективен и безопасен за околната среда начин. Иновативни са също изходните вещества за тинктурата майка, 
указанията за производството на комплекси. Всички продукти CORA Agrohomeopaty са лична иновация на 
автора. 

Елементи на добавена стойност  

Продуктите CORA Agrohomeopaty са устойчиво ориентирани, разходно ефективни, безопасни за околната 
среда и могат да се прилагат при широка гама от професионални или хоби дейности в растениевъдството и 
селското стопанство. Храната и фуража, получени с тези продукти, са енергетично живи, а това е една от 
предпоставките за доброто състояние на хората и животните. Иновативна е и лесна за употреба. Няма нужда 
от специално третиране на опаковките (опаковките на фитосанитарни препарати се третират като „специални 
опасни отпадъци”). Производството е енергийно ефективно, с нисък разход на суровини. Те са от 
възобновяемите източници. Анализът на жизнения цикъл на средствата за защита CORA Agrohomeopaty 
доказва много малък въглероден отпечатък. Лесната употреба прави продуктите CORA Agrohomeopaty 
полезни за едрото и дребното селскостопанско производство (МСП) с ниските разходи и липсата на опасност 
за здравето. По-специално в малки местни семейни стопанства с ограничени финансови ресурси. Обмисля се 
разработването на схема за доброволно сертифициране или частен стандарт за специално качество продукти, 
отглеждани с помощта на продуктите CORA Agrohomeopaty, с цел по-добра познаваемост и по-висока 
стойност на продукцията. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ   

Икономически ресурси 

Тъй като иновацията е резултат от извършваните от автора опити в продължение на 34 години, ресурсите не 
могат да бъдат оценени от финансова гледна точка. Решението за създаване на малка фирма имаше 
финансови последици и тъй като предприятието е съвсем ново, търсенето на финансови услуги е все още в 
процес на осъществяване. Също така средствата, получени от продажбата на продуктите, се пренасочват към 

развитието на фирмата и дейности по маркетинг. 

Персонал 

Инж. Ortan е единственият служител. Тя си сътрудничи с малка хомеопатична аптека в Австрия, където се 
приготвят нейните препарати. От началото на дейността на фирмата всички дейности по трансфер на знания, 
връзки с обществеността, провеждането на опити, разпространението и маркетинга на продуктите се 
извършва от собственика. В някои дейности като доброволци помагат хора на добра воля, Системата за 
консултации в земеделието (FAS) към CAFS и някои НПО. Участващите в процеса хора е желателно да 
познават селскостопанските практики, да са компетентни в областта на устойчивото земеделие и да разбират 

принципите на хомеопатията. 

Ноу-хау 

Обучението на персонала по продажбите се осъществява от самата инж. Ortan. Тя изнася също лекции и 

демонстрации за широката общественост, членове на различни сдружения в училищата и на други места. 
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Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Правен проблем можеше да възникне от евентуално неполучаване на статут на фитосанитарен продукт за 
CORA Agrohomeopaty. Големите пречки са свързани с малкия вътрешен пазар и малкия опит в бизнеса. В 
Словения популярността и познаването на хомеопатията е на много ниско ниво. По тази причина приходите 
от продажби за момента не дават възможност за по-бързо развитие на предприятието. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

След интензивни разговори с автора словенския фитосанитарен орган обяви продуктите CORA 
Agrohomeopaty за „продукти за обща употреба” без ограничения. Активно се търси финансова подкрепа, 
както и сериозни партньори или дистрибутори в цяла Европа. Важни нови пазарни възможности има на 
пазарите, където общото отношение към хомеопатията е по-благоприятно (Австрия, Германия, Швейцария и 
др.). Авторът обмисля идеята за франчайзинг на продуктите си. Активно сътрудничество със сдружения, които 
се интересуват от идеите за трайни култури, био земеделие, домашно градинарство, местно самостоятелно 
снабдяване, НПО, занимаващи се с въпросите на устойчивостта и биоразнообразието. Ще продължи и 
сътрудничеството с професионални институции, фирми и МСП в секторите растениевъдство и 
животновъдство. 

Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации 

Най-важният фактор за успех е нарастващото осъзнаване от младото население на необходимостта и 
възможностите на по-устойчивите селскостопански практики със значително по-малко въздействие върху 
околната среда и хората. Възможността за използване на местни ресурси от суровини и производството на 
препарати по поръчка. Технологията е лесна за използване. Тя позволява производството на висококачествени, 
енергийно живи храни и фуражи. Възможността за използване на иновативната технология във всички 
сектори на растениевъдството, отглеждането на култури, а също и непряко във животновъдството е още един 
възможен фактор за успех. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Традиционното селско стопанство е свързано с високо потребление на торове, пестициди и други вещества. 
Практиките са зависими от невъзобновяеми суровини и енергийни ресурси. Интензивната селскостопанска 
дейност може да бъде заплаха за околната среда, подземните води, биоразнообразието и здравето на хората. 
Производството, транспорта и употребата на пестициди и торове е енергоемко, с голям въглероден отпечатък. 
Значителен дял от реколтата се похабява в резултат на щети, причинени от вредители и болести. Още по-
голяма част се унищожава от сушата и други проблеми, свързани с изменението на климата. Практиките на 
интегрирано, биологично и биодинамичното земеделие и земеделието на трайните култури предлагат някои 
решения, но проблемите с пестицидите и изкуствените торове остават нерешени. Налице е трайна 
необходимост от по-устойчива и по-екологично съобразна практика. Осведомеността на потребителите 
нараства и те търсят по-висококачествени храни. Енергийната жива храна, която може да се произвежда с 
продуктите CORA Agrohomeopaty, все още не е на пазара. Една от целите на европейската Обща 
селскостопанска политика е постигане на висока степен на самостоятелност и самодостатъчност и използване 
на устойчиви и иновативни методи в селското стопанство. Агрохомеопатичната технология може да бъде 
инструмент за постигането на тази цел. 
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Настоящо положение и резултати от практиката 

Преки бенефициенти са фермерите и МСП в секторите растениевъдство и животновъдство, които могат да 
използват този иновативен подход, за да подобрят здравето на своите растения и животни. Употребата на 
продуктите CORA Agrohomeopaty дава добри резултати при отглеждането на зеленчуци, декоративни цветя и 
растения, плодове и в лозарството. В Словения се извършва оценка на употребата на препаратите CORA 
Agrohomeopaty в различните области, организира се ежеседмична оценка и демонстрация на резултатите. 
Резултати при хмелните плантации, пасищата и различните култури показват добър потенциал за употреба на 
продуктите. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Агрохомеопатичният подход е новост в растениевъдството и животновъдството. Всички резултати от 
въвеждането, обучението, рекламата, консултациите и употребата на продуктите CORA Agrohomeopaty могат 
лесно да бъдат прехвърлени във всички европейски почвено-климатични условия. Инж. Ortan е отворена за 
различни начини на сътрудничество. 
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ПОДПОМАГАНЕ НА ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И 
ИНОВАЦИИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО 

Представена от: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия 
(БЦП МСП) 

Име на организацията  Консорциум „Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса” – България 

Вид на организацията  Не е приложимо 

Адрес ул. „Александър Жендов” 
№ 5 

Пощенски код  1113 

Град и регион  София Държава  България 

Телефон (+359) 29733000/344 Факс  (+359) 29733588 

Електронна поща angel.milev@online.bg  Уебсайт www.enterprise-europe-network.bg  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN) беше създадена през февруари 2008 г. по инициатива на 
Генерална дирекция „Предприемачество” на Европейската комисия. Мрежата е правоприемник на бившите 
европейски информационни центрове (EIC) и информационни центрове за иновации (IRC). Европейската 
мрежа в подкрепа на бизнеса е основният проект, чрез който Европейската комисия помага на малките 
предприятия да развиват своя иновационен потенциал и да успеят във все по-конкурентната световна 
икономика. 
С предлагането на комбинирани услуги „на едно гише” тези два успешни предшественика правят 
Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса най-голямата информационно-консултантска мрежа в света, която 
дава практически отговори на езика на бизнеса. В Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса членуват 600 
организации от 50 държави. 
Организациите от България, които членуват в EEN, включват търговско-промишлени камари, технологични 
центрове, научноизследователски институти, агенции за развитие и НПО. Като членове на Европейската 
мрежа в подкрепа на бизнеса тези организации имат връзка с мощни бази данни за нови технологии и бизнес 
контакти, чрез които могат да бъдат намерени различни партньори във всички държави от мрежата. 
Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса е съфинансирана от Програмата за конкурентоспособност и 
иновации (CIP, 2007-13) на ЕС. Услугите й са приспособени за МСП, но са достъпни за всички други фирми, 
университети и научноизследователски центрове, както и за отделните изобретатели. 

Описание на трансфера на технологии/иновации 

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса съхранява най-голямата в Европа и света база данни за съвременни 
технологии и бизнес приложения с над 13 000 профила и десетки нови участници всеки ден. 
Ако фирма се нуждае от определена технология или иновация, за да засили бизнеса си, мрежата може да й 
помогне да ги намери. Ако фирмата предлага своя иновативна технология или продукт, мрежата ще й помогне 
да достигне до подходящите партньори.  

mailto:angel.milev@online.bg
http://www.enterprise-europe-network.bg/
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Експертите от мрежата могат да изготвят индивидуален профил на фирма по заявена или предложена 
технология, който да бъде разпространен в базата данни, или за да бъдат заявени интересите на фирмата към 
публикувани преди чужди профили в сферата на действие на фирмата. 
Експертите от мрежата извършват посещения на място за обсъждане на възможностите на фирмата за 
технологично модернизиране или маркетинг на нейните иновативни идеи. 
С предлагането на комбинираните услуги на изключително успешните си предшественици, както и на още 
допълнителни услуги, Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса – България е истинско място за „обслужване 
на едно гише” за малкия бизнес.  
Над 3 000 служители с опит предоставят на фирмите практически отговори по конкретни въпроси на техния 
собствен език. Българските експерти, които работят за Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, са 71 души 
от 15 центъра в цялата страна. 

Използвани иновативни елементи 

Мрежата обработва най-голямата в Европа и света база данни за съвременни технологии и бизнес приложения, 
която съдържа над 13 000 профила. 
С технологичния профил фирмата може да участва и в двустранни бизнес срещи (B2B) организирани от 
мрежата в цяла Европа, на които се уреждат предварително договорени срещи с потенциални партньори. Тези 
прояви обикновено се организират по време на международни панаири и изложения, където новите 
технологии срещат бизнес възможностите. 

Елементи на добавена стойност  

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса наистина работи като мрежа, която обединява усилията на всички 
свои членове и предлага набор от допълнителни услуги като: 

 Излизане на международния пазар 
Бизнес базата данни на EEN съдържа хиляди профили на фирми, които могат да се срещнат лично с 
потенциални бизнес партньори на организирани от мрежата прояви за намиране на партньори. Всяка седмица 
се добавят стотици нови профили на фирми и поддържаната от мрежата база данни за бизнес сътрудничество 
е една от най-големите в света. Освен това, мрежата организира прояви за намиране на партньори в цяла 
Европа, на които МСП могат да се срещнат лично с потенциални бизнес партньори; 

 Достъп до финансиране 
Експертите от Европейската  мрежа в подкрепа на бизнеса могат да помогнат на фирмите да получат 
финансирането, от което се нуждаят, за да се разраснат; 

 Финансиране на научни изследвания 
Участието във финансиран от ЕС научноизследователски проект е страхотен начин за повишаване на 
конкурентоспособността на фирмата. Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса помага на МСП да се 
включат. Нейните експерти ще помогнат на фирмите да определят своите нужди  и потенциал и ще ги 
свържат с подходящите партньори за осъществяване на успешни проекти; 

 Консултации в областта на правото и стандартите на ЕС 
Експертите от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса предоставят информация за отражението на 
правото и регламентите на ЕС върху предприятията и могат да помогнат на фирмите да се ориентират в 
правната мъгла и да улеснят продажбата на техния продукт или услуга в друга държава от ЕС; 

 Услуги в областта на правата на интелектуална собственост (ПИС) 
Ако фирма се интересува от предлагането на пазара на нова идея, продукт, услуга или процес, Европейската 
мрежа в подкрепа на бизнеса ще й помогне да проучи как да защити своите идеи и технологии и да извлече 
най-голяма полза от тях; 
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 Вземете думата по правото на ЕС 
Европейската комисия желае да получи обратна информация за въздействието на нейните законодателни 
предложения и инициативи върху малките предприятия. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 

Икономически ресурси 

Икономическите ресурси се осигуряват от членовете на мрежата и от Европейската комисия, като членовете на 
мрежата финансират 40% - 45% със собствени средства, а Комисията осигурява останалите 60% - 55%. 
Бюджетът на всеки член на EEN зависи от собствения му разчет и от общия бюджет на всички членове на 
консорциума, като между отделните държави може да има големи различия в това отношение, тъй като 
бюджетът е обвързан с броя на населението на държавата. 
Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса предоставя БЕЗПЛАТНИ услуги на своите клиенти. Това е 
изискване на ЕК. 

Персонал 

Съгласно изискването на Комисията, от съществено значение е да се включи ограничен брой ключов 
персонал, който посвещава по-голямата част от времето си на предоставянето на услуги за подпомагане на 
бизнеса. 
Персоналът на един център на EEN следва да се състои най-малко от три заети лица в еквивалент на пълен 
работен ден (= експерти). 
Персоналът следва да говори свободно английски език, тъй като това е официалният език на мрежата. 

Ноу-хау 

Персоналът на EEN преминава обучение всяка година по общоевропейски въпроси и по политиката в 
областта на предприятията. Обучителните сесии се провеждат в Брюксел, в България или в друга участваща в 
мрежата държава-членка. 
Всички новопостъпващи служители в мрежата преминават специализирано обучение в Брюксел, 
предназначено специално за новопостъпващи, на което се запознават подробно с начина на работа на 
мрежата и начина за предоставяне на услуги на клиентите. Обучението може да се провежда и он-лайн. 
Освен това, се осъществява обмен на служители между организациите от мрежата. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, бариери в знанията и други 

Възникналите пречки по отношение на трансфера на технологии са: 1) Непознаване на мрежата и на 
начините, по които фирмите могат да се възползват от нейните услуги; 2) Недобро владеене на английски език 
или незнаене на никакъв чужд език от клиентите на мрежата. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Приетите мерки за подобрения включват: 1) По-добра реклама на мрежата; 2) Не се представят технологични 
профили на клиенти на EEN, които не могат да комуникират на английски език и от тях се изисква да 
привлекат лице с добро владеене на английски език, което да работи с тях преди да се пристъпи към 
представяне на профила. 
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Фактори за успех, които подпомагат трансфера на технологии и иновации 

Факторите за успех са: добро представяне на мрежата в ЕС, в Европа като цяло и в ключови трети страни на 
други континенти; най-голямата база данни с технологични профили в света; развитието на мрежа на 
сътрудничество, безплатни услуги. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Иновацията е процес, чрез който се въвеждат нови продукти, услуги или процедури, в отговор на конкретни 
нужди на пазара или за разработване на нова пазарна ниша. Дейностите по НИРД и технологично развитие са 
едни от най-богатите ресурси за иновация, но не са единствените: иновацията може да дойде от всякакви 
източници, включително нетехнологични. 
Няма един единствен най-добър начин за намаляване на различията между европейските региони по 
отношение на капацитета им за иновация. Знанията, уменията и идеите са единствената суровина, която трябва 
да бъде претворена в успешни продукти. Работата на мрежата е да подпомогне този преход от идеята към 
материализирането й на пазара. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Основни данни (към декември 2012 г.): 
Мрежата предоставя ежегодно информация и услуги на над 2 милиона малки и средни предприятия в Европа. 
От стартирането й през февруари 2008 г. мрежата е привлякла около 90 000 малки предприятия  за прояви по 
международно посредничество и фирмени мисии. През първите три години от функционирането си мрежата 
е осъществила над 100 000 прегледа на ПИС, финанси и дейност в МСП, като е помогнала на тези 
предприятия да лицензират или осигурят подходящите партньори или технология. Мрежата е помогнала на 
около 7 000 фирми да сключат споразумения за технологично и бизнес партньорство. Тези услуги за 
партньорство оказват ефект върху оборота в размер на приблизително 220 000,00 евро за фирма. Те генерират 
нови 1 000 работни места всяка година. Мрежата е помогнала на 2 400 МСП да кандидатстват за финансиране 
по 7РП. Експертите от мрежата са отговорили на около 375 000 въпроса по теми, свързани с ЕС, като само 
през 2011 г. са предоставили международна подкрепа и подкрепа за иновации на 60 000 фирми. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА  

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Добрата практика лесно се прехвърля към организации за подпомагане на бизнеса във всички държави от 
ЮИЕ. Всички държави от ЮИЕ вече са добре представени в Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса. 

Разни (връзки и бележки) 

Български национален уебсайт: http://enterprise-europe-network.bg/en 
Уебсайт на Европейската комисия: http://een.ec.europa.eu/home 

  

http://enterprise-europe-network.bg/en
http://een.ec.europa.eu/home
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Ефективни подходи за насърчаване и 

улесняване на предприемачеството в 

целевите сектори 

СЕМИНАР 4  Албания, 21-22 октомври 2013 г. 
 

Раздел 

4 

 

Избрани примери за добри практики   

Заглавие  Изпълнител 

Българската мрежа на бизнес ангелите подпомага 
предприемачеството в секторите растениевъдство и 
животновъдство 

 Българска мрежа на бизнес 
ангелите ООД. 

iСтопанство: приложение за управление на стопанство 
за мобилни устройства 

 Agrostis 

Задвижване на предприемачеството  Trentino Sviluppo Spa 

Русенски университет – ECO-BIZ информационни 
центрове и ECO-BIZ панаир 

 Русенски университет 

Център за предприемачество в селското стопанско към 
Американското фермерско училище – колеж Perrotis 

 Център за 
предприемачество в 
селското стопанство 

LugoNextLab нова възможност за разработване на 
проекти и навлизане в бизенса 

 LugoNextLab 
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БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ ПОДПОМАГА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СЕКТОРИТЕ РАСТЕНИЕВЪДСТВО 
И ЖИВОТНОВЪДСТВО  

Представена от: Български икономически форум 

Име на организацията  Българска мрежа на бизнес ангелите ООД 

Вид на организацията  Дружество с ограничена отговорност 

Адрес ул. „Шипченски проход” № 18, 
Търговски център „Galaxy”, етаж 5, 
офис 502 

Пощенски код 1113 

Град и регион  София Държава България 

Телефон (+359) 24904225 Факс (+359) 24904226 

Електронна поща office@БМБА.eu  Уебсайт http://БМБА.eu/   
http://exchange.БМБА.eu/  
http://www.ventures.БМБА.eu/  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

МСП в секторите растениевъдство и животновъдство, особено тези в ранен стадий на развитие, често срещат 
трудности в намирането на финансови средства или се нуждаят от наставничество, за да развият по-добре 
своите дейности. Днес положението е още по-лошо поради икономическата криза, високите разходи и 
силната конкуренция на пазара. Намирането на рисков капитал и финансирането с дялово участие често е 
единствената възможност за предприемачите да реализират успешно даден проект. От 2007 г. Българската 
мрежа на бизнес ангелите (БМБА) предоставя ценно решение в подкрепа на насърчаването и подпомагането 
на предприемачеството в тези сектори. Основната роля на БМБА е в преодоляването на съществуващото 
капиталово разделение чрез свързване на предприемачите с инвеститорите и оказване на помощ за 
финансирането с рисков капитал на проекти и фирми в ранен стадий на развитие, търсещи стартов и начален 
капитал. БМБА свързва онези, които имат реалистични бизнес идеи, притежават предприемачески умения, но 
нямат средствата, които могат да бъдат осигурени от неформални частни инвеститори, заинтересовани от 
осъществяване на бизнес в България и други страни от Югоизточна Европа. Основната мисия на БМБА е да 
превръща перспективните идеи в печеливши предприятия. Нейният основен принцип не е да бъде първият и 
единствен доставчик на тази услуга, а самата тя да е уникален бизнес модел, осигуряващ пазарно ориентиран 
подход за разработване на проекти. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Българската мрежа на бизнес ангелите е изградила три отделни уеб-базирани платформи, представени в 
структурирана и лесна за ползване форма: 

 Една за инвеститорите, които са членове на мрежата на бизнес ангелите: инвеститорите имат право да 
получават само проекти, които изпълняват в своята цялост определените то тях (неограничен брой) 
критерии, да определят дали инвестиционните им предпочитания да бъдат обществено достояние 

mailto:office@bban.eu
http://bban.eu/
http://exchange.bban.eu/
http://www.ventures.bban.eu/
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под формата на представяне на инвестиционните критерии, при спазване на пълна 
конфиденциалност. Тези действия подобряват не само броя, но и качеството на получените проекти; 

 Една за предприемачите, които попълват своите проекти в две форми: резюмето е кратката версия на 
представеното проектно предложение, а меморандумът е пълната версия, която е достъпна само за 
регистрираните и идентифицирани членове на БМБА. След като бъде одобрен, проектът става 
неразделна част от договора, който всеки предприемач сключва за всеки представен проект; 

 Платформата за обмен (http://exchange.БМБА.eu/). На тази платформа всеки регистриран 
инвеститор може да коментира и оценява всеки проект, има пряка и ефективна комуникация с 
предприемача относно проекта в реално време и т.н. Тя позволява също предоставянето на 
информация на нерегистрирани посетители, без да се излага на риск анонимността и 
конфиденциалността на нито един регистриран предприемач или бизнес ангел. 

Независимо дали сте бизнес ангел или предприемач, процесът на осъществяване на финансирането с рисков 
капитал от БМБА преминава през различни интегрирани етапи: 

 Представяне на проект и филтриране – отговор в рамките на 48 часа; 

 Първоначално одобрение; 

 Договор с БМБА; 

 Представяне на проекта; 

 Преговори с инвеститора(ите); 

 Финализиране на сделката и сключване на споразумението за инвестиционния протокол. 
БМБА предоставя също допълнителни услуги като пазарни и маркетингови проучвания, бизнес регистрация 
или документация за увеличение на капитала, оценка на положението преди, по време и след инвестицията 
плюс допълнителни услуги    
Услугата е реално достъпна за МСП в секторите растениевъдство и животновъдство. Няма такса за вписване 
или такса за предприемаческите проекти. Такса в размер на 5% има само при подписването на споразумение 
за инвестиционното намерение. Освен това, когато проектът е достатъчно привлекателен за БМБА, 
комисионата не се плаща в брой, а възнаграждението е под формата на акции в дружеството. 
От МСП не се изисква да има определено ниво на развитие или знания, за да получи достъп до 
предоставяните от БМБА услуги. 

Използвани иновативни елементи 

Иновативен начин за намиране на безлихвени финансови ресурси за МСП. Възможности за МСП да получат 
безплатно наставничество, за да постигнат по-добри икономически резултати. 

Елементи на добавена стойност 

 Безлихвени финансови ресурси; 

 Управленски опит и ноу-хау; 

 Консултации в областта на маркетинга и управлението; 

 Подходящи контакти и репутация. 

http://exchange.bban.eu/
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ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Хардуерни устройства (сървъри, компютри и др.), софтуерни програми и приложения, офис, офис 
оборудване, канцеларски материали и др. Общите разходи за БМБА за предоставяните услуги са от значение, 
но се покриват от: 

 Годишната такса за членство, плащана от регистрираните инвеститори; 

 Спонсорство; 

 Реклами; 

 Такса, плащана от предприемачите при успешен резултат. 
Отчетът за съотношението на ресурсите към резултатите е много добър и обещаващ, защото/броят на 
проектите, намерили инвеститор, е значителен. 

Персонал 

БМБА има назначени трима администратори на уеб платформи, трима системни администратори, 4 
пълномощници за оценка на проекти и договаряне, управител на офис и управител, като всички имат 
необходимото образование и квалификация. 

Ноу-хау 

 Редовни курсове за обучение на персонала в областта на оценката на проекти и въпросите на ИТ; 

 Обмен на добри практики с други европейски мрежи на бизнес ангели. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

В началото имаше известни трудности с убеждаването на МСП от секторите растениевъдство и 
животновъдство да изберат този вид инвестиция. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Изпълнение на стратегия за убеждаване на МСП, че подходът на БМБА е по-добър и по-подходящ от 
традиционния метод поради по-бързата реакция на нуждите на предприемача и инвеститора, удобна и 
прецизна грижа за клиента, активна реакция към установените нужди на клиентите. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Основният фактор, който улеснява предоставянето на услугата, се състои в това, че чрез БМБА всеки партньор 
има право да определи съобразно собствените си нужди кога, как и до каква степен ще търси помощта на 
БМБА или партньора от мрежата. Другите фактори за успех са бързият отговор след представянето на проекта, 
неформалната инвестиционна среда, конфиденциалността, прозрачността и партньорството. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Българската мрежа на бизнес ангелите (БМБА) е учредена през 2007 г. като дружество с ограничена 
отговорност. Тази правна форма позволява по-голяма гъвкавост като едновременно с дава по-голяма сигурност 
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на клиентите и партньорите, особено с оглед на текущите нужди и предпочитания на бизнес ангелите и 
предприемачите. БМБА е член на Европейската мрежа на бизнес ангелите от 2008 г. 
Българската мрежа на бизнес ангелите беше създадена в отговор на следните идентифицирани нужди: 

 Необходимост да се подпомогне финансирането на малки и средни предприятия; 

 Необходимост да се предоставят възможности за развитието на предприемачеството и иновациите; 

 Необходимост да се развие неформален пазар за рисков капитал; 

 Необходимост да се допринесе за професионализацията на дейностите на бизнес ангелите. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Българската мрежа на бизнес ангелите (БМБА) остава единствената национална платформа в България, която 
насърчава и подпомага предприемачеството като предоставя услуги за намиране на подходящи партньори 
чрез свързване на предприемачите, които търсят финансиране чрез дялово участие за своите проекти, и 
инвеститорите, които се интересуват от осъществяване на бизнес в България или други държави от 
Югоизточна Европа. Все по-голям брой МСП от секторите растениевъдство и животновъдство търсят този 
тип неформално финансиране и наставничество, защото днес за тях е наистина трудно да намерят достъп до 
важните финансови ресурси, особено в тези целеви сектори. Резултатите са повече от обещаващи, като досега 
инвеститор са намерили над 300 проекта. Интересът към този тип партньорство нараства не само при 
предприемачите, но и при инвеститорите. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Методите и подходът на тази добра практика могат лесно да бъдат прехвърлени в други държави – партньори, 
тъй като мрежата е добре позната в повечето европейски страни чрез Европейската мрежа на бизнес ангелите, 
а постигнатите резултати са доказателство, че тя работи. 
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iFARM: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВА  

Представена от: CERTH IRETETH (Център за научни изследвания и технологии - Hellas (CERTH), Институт за 
научни изследвания и технологии – Thessaly (IRETETH), Гърция  

Име на организацията  Agrostis 

Вид на организацията  МСП 

Адрес A.Tritsi 21 St. 
Pylaia Thessaloniki 

Пощенски код  57001 

Град и регион  Volos, Thessaly Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2310804981 Факс  (+30) 2310804980 

Електронна поща info@agrostis.gr  Уебсайт www.agrostis.gr   
Facebook: 
www.facebook.com/agrostis.gr   
Twitter: 
www.twitter.com/agrostis_gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Операциите в стопанството стават все по ориентирани към бизнеса. Стопанствата стават все по-големи. Те 
използват различни видове ресурси и конкуренцията на пазара е силна. В същото време регулацията от ЕС, 
главно чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) определя все по-строги норми и правила за опазването 
на околната среда. Agrostis е нова ИКТ фирма, базирана в Солун, Гърция, насочена към предоставянето на 
продукти и услуги, както и нови ИТ технологии, изключително на частния сектор (Селско стопанство – 
Животновъдство). 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Agrostis предоставя услуги на следните сектори: 

 Прецизно земеделие: разработено е приложение (iFARM) подходящо за смартфони и таблети, което 
помага на стопанските производители при вземането на решения за управлението и услугите на стопанството; 

 Контролни системи „Парник”: Agrostis е изключителен дистрибутор за Гърция на автоматичните 
системи за контрол на парници на Dutch SERCOM; 

 Животновъдство: Разработено е приложение за наблюдение и управление на животновъдна единица; 

 Микроводорасли: в сътрудничество с фирмата Biotopic от Дания, Agrostis предлага широка гама от 
разработки, проектиране и научни изследвания, свързани с производството на микроводорасли. 
Предоставяни услуги: 

 Планиране и изготвяне на графици; 

 Управление на човешките ресурси; 

 Обработване и инвентар; 

 Управление на входящите ресурси в селското стопанство; 

mailto:info@agrostis.gr
http://www.agrostis.gr/
http://www.facebook.com/agrostis.gr
http://www.twitter.com/agrostis_gr
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 Финансово управление; 

 Маркетинг на реколтата след прибирането й. 
Използвани методи: 

 iFARM е инструмент за ИКТ, предназначен за използване със смартфони и таблети. Първоначално 
беше проучена литературата по въпроса и беше направено проучване на международния пазар. Следващата 
стъпка беше проектирането на база данни. Бяха разработени подходящи алгоритми и интегрирани в 
съответната платформа. Накрая бяха разработени кодът,  GUI и приложението беше предоставено на избрани 
стопански производители за пилотната фаза.  
Вид и брой бенефициенти: 

 Понастоящем iFARM се тества от 10 стопански производители. Планира се организирането на 
национална конференция в края на 2013 г. за анализ на резултатите от пробния период. На следващия етап 
iFARM ще бъде тествано от 100 потребители в цяла Гърция. 
Последващи дейности: 

 Участие в конференции, срещи на производители и изложения.  
Достъпността на услугата за МСП: 

 Понастоящем услугата е достъпна безплатно за всички МСТ от секторите растениевъдство и 
животновъдство и МСП не е необходимо да има специални познания, за да получи услугите на асоциацията. 
След пробния период ще се изискват такси за регистрация, за да могат потребителите да получават 
актуализации и он-лайн помощ. 

Използвани иновативни елементи 

iFARM е местно приложение за мобилни устройства. Основните предимства са: 

 Пълна преносимост; 

 Данните се съхраняват в интернет с помощта на облачни технологии (cloud technologies);  

 Възможност за регистрация на местоположението (GPS); 

 Показване на свойства в картата на устройството; 

 Използване на камера; 

 Автоматична синхронизация на данните; 

 Не се изисква интернет връзка. 

Елементи на добавена стойност 

Общ преглед на целия селскостопански бизнес: 

 Регистрация на активите и пасивите на фирмата; 

 Операции по регистрация и входящи ресурси. 
Финансов контрол и контрол на разходите: 

 Приходи; 

 Разходи; 

 Пазари – акции; 

 Услуги и такси; 

 Парични потоци. 
Повишаване на производителността и ефективността: 

 Добри селскостопански практики; 

 Програми за стандарти; 
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 Програмиране; 

 Календари – напомняния. 
Подобряване на моите решения: 

 Икономически анализ и анализ на разходите за реколта и входящи ресурси; 

 По-добра комуникация с консултанта - агроном; 

 Исторически данни за всички дейности и финансови резултати. 
Добавяне на стойност към продуктите: 

 Операции по регистрация и проценти на инспекционни проверки; 

 Участие в управлението и сертифицирането; 

 Поддържане на срочно повторно въвеждане преди жътва; 

 Партида за ниво на проследимост на добива; 

 Нови пазари. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

 Цена на услугата 
Понастоящем услугата се предоставя на МСП безплатно. След първоначалната пилотна фаза цената ще бъде 
съгласно следната таблица (цени в евро). 

Брой месеци / брой 
лицензи 

1 2-5 6-10 11-50 >50 

1 25 - - -  

6 144 141 135 -  

12 270 264 255 240 225 

24 720 702 693 648 603 

 

 Елемент на добавена стойност на услугата 
Услугата има висока добавена стойност, тъй като първоначално се предоставя безплатно и така стопанският 
производител, асоциацията или групата стопански производители могат да я изпробват и оценят безплатно. 
Цената на услугата след периода на оценка се счита за ниска и покрива основно актуализациите и 
предоставянето на помощ он-лайн. 

Персонал 

В дейностите по услугата iFARM участват следните служители на Agrostis:  

 Двама служители на пълен работен ден, които участват в разработването на услугата; 

 Един служител на пълен работен ден, който участва в подготовката, разработването и изпълнението 
на услугата (предоставяне на информация, помощ, консултации на стопанските производители); 

 Двама служители на непълен работен ден, които предоставят ИТ помощ и секретарски услуги: 
o Секретар: секретарско образование, добро владеене на чужди езици (английски и немски); 
o Служител, отговарящ за ИТ: ИТ образование, добро владеене на английски език. 

Ноу-хау 

Персоналът постоянно преминава обучение, за да бъде в крак със законодателството на ЕС и националните 
политики в областта на селскостопанското производство. 



 

 
 

 

85 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Agrostis не е имала големи проблеми, които заслужава да бъдат посочени. Основният проблем, който 
заслужава да бъде отбелязан, е предназначената за производителите информация относно приложението и 
неговата употреба. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Организиране на семинари за обучение, участие в срещи на производителите и в селскостопански 

конференции. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Приложението е изпробвано в пилотна фаза, но според информацията, получена до този момент от 
стопанските производители, които са го ползвали, нивото на удовлетворение е високо и всички ще го 

препоръчат горещо на други стопански производители. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Най-голямото предизвикателство за стопанските производители в бъдеще ще бъде ефективното управление 
на информацията в и извън техните стопанства с цел подобряване на икономическата жизнеспособност и 
намаляване на въздействието върху околната среда. Утрешните стопански производители трябва да са в 
състояние да отговорят на екологичните и обществените стандарти с помощта на съвременни технологии и 
ИКТ инструменти. Независимо че повечето хора виждат предимствата на използването на по-прецизен 
подход за управление на реколтата с допълнителна информация, инструментите, осигурявани от прецизното 
земеделие и другите информационни технологии, те все още не са навлезли достатъчно в управлението на 
селското стопанство. Нарастващата сложност на системите пречи на лесното им възприемане и прави 
несигурно изчисляването на финансовите ползи. Тези въпроси могат да бъдат решени чрез подобряване на 
процеса на вземане на решения с помощта на по-добри управленски информационни системи, по-добри 

стандарти за взаимен обмен на данни и ясни методи на управление. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Понастоящем iFARM се изпробва от 10 стопански производители. Планира се организирането на национална 
конференция в края на 2013 г., на която ще бъдат анализирани резултатите от пробния период. На следващия 
етап iFARM ще бъде изпробвано от 100 потребители в цяла Гърция. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Приложението (iFARM) се използва със смартфони и таблети. В близко бъдеще ще бъдат разработени он-
лайн (уеб базирани) версии и версии за настолен компютър. Приложението може да се използва от други 
държави без никакви модификации. 

Разни (връзки и бележки)   http://ifarma.agrostis.gr  

http://ifarma.agrostis.gr/
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Засилване на предприемачеството 

Представена от: UNIMOL (Университет Молизе, Италия) 

Име на организацията  Trentino Sviluppo Spa 

Вид на организацията  Unipersonal Spa (VAT num. 00123240228) 
Управление и координация от автономна провинция Тренто 

Адрес Via Fortunato Zeni, 8 Пощенски код  38068 

Град и регион  Rovereto (TN) Държава  Италия 

Телефон (+39) 0464443111 Факс  (+39) 0464443112 

Електронна поща info@trentinosviluppo.it  
PEC: 
trentinosviluppo@arubapec.it  

Уебсайт www.trentinosviluppo.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Trentino Sviluppo създаде цяла гама от услуги за кандидат-предприемачи. Една от тях е „Засилване на 
предприемачеството” - поредица от полеви дейности, предназначени да информират и помогнат стъпка по 
стъпка на онези, които искат да стартират нов бизнес. Тази услуга е предназначена само за жители на 
провинция Тренто, без възрастови ограничения. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

В сътрудничество с различните общински власти в Trentino, Trentino Sviluppo организира периодични 
информационни вечери за представяне на проекти за подпомагане на самостоятелната заетост (“Засилване на 
предприемачеството”). След тези информационни срещи те организират отделни частни интервюта с 
предприемачите, заинтересовани от проекта, за да оценят тяхната мотивация и да определят най-подходящата 
форма на помощ. След това Trentino Sviluppo организира поредица от обучителни срещи, по време на които 
предоставя на кандидат-предприемачите необходимите инструменти за разработването на базов бизнес план; 
след тези срещи се извършва подробен анализ и проверка на „плана за работа”. 
Освен това, бъдещият предприемач се представя на търговски асоциации, местните власти и различните 
служби на провинцията, които могат да му предоставят допълнителна информация и помощ.  

 Информация и участие: модела за засилване на предприемачеството (от Trentino Sviluppo) 
Процесът на подпомагане на онези, които искат да започнат бизнес или просто имат предприемаческа мечта 
и желаят да оценят нейната осъществимост, обикновено започва с вечерни срещи в общините, във връзка с 
които чрез специални въпросници се проучва нагласата за предприемачество. 
На местно ниво се организират индивидуални интервюта с кандидат-предприемачи, за да се определи в 
отделните случаи действителната мотивация зад „желанието за предприемачество”, след това се подготвят 
срещи за техническа помощ, както и „план за работа” (това не е класически бизнес план). Целта е да се схване 
важността от планиране на дейностите чрез целенасочени разяснения по теми като корпоративна стратегия, 
финанси и администрация, проверка на изготвените планове и обратна връзка. След като приключи етапът на 
техническа помощ, кандидат-предприемачът трябва сам да определи дали, кога и как да стартира собствен нов 
бизнес. 

mailto:info@trentinosviluppo.it
mailto:trentinosviluppo@arubapec.it
http://www.trentinosviluppo.it/
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Едва тогава започва финалната фаза на помощта с екип от агенти по развитието, т. нар. „придружаване”: 
бъдещите предприемачи се придружават до службите на провинцията или общината и търговските 
асоциации в областта, за да поискат необходимите разрешения, сертификати, правни изисквания и др. 

Използвани иновативни елементи 

 Публични прояви с разпространение на въпросници; 

 Контакт и задълбочено интервю; 

 Специално обучение аd hoc; 

 Персонализирана подкрепа за специализирани съоръжения за изпълнение на всяко изискване; 

 USB устройство с информационен наръчник и excel файл с основен „план за работа”. 

Елементи на добавена стойност 

Възпиране на предприемачите, планирали дейности, които нямат шансове за успех; това полезно действие 
носи полза както на общността, така и на територията, защото бъдещите предприемачи могат да бъдат 

насочени към други бизнес цели. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Тази услуга се предоставя само чрез разходи за персонал. 

Персонал 

В цялата фирма работят около 130 души. В тази услуга като вътрешен персонал е ангажирано само едно лице, 
освен това има още трима външни консултанти, които се занимават главно с набирането на участници в 
района. 

Ноу-хау 

Образование по икономика, социология и териториално развитие. Външният персонал е силно интегриран в 
общността и познава специфичния социално-икономически обхват. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Услугата е специално предназначена за задоволяване на специфичните нужди на Trentino. Кризата и общата 
загуба на работни места създават бум на заявки за достъп до обслужващото бюро. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Поради многото заявки в бюрото срещите в областта са временно прекратени. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Предоставяните услуги са интегрирани в офертата на фирмата. 
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НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Силна персонализация на услугата поради познаването на територията и нейните специфики: общински и 

селски райони, туристически и селскостопански райони. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Резултати от дейностите през 2012 г.: 

 Прояви за насърчаване на местно ниво: 9; 

 Участници в проявите: 390; 

 Представени бизнес идеи: 284; 

 Участници в интервюта: 300; 

 Дни за обучение: 20; 

 Участници във вечерно обучение: 225; 

 Разработени бизнес планове: 100; 

 Организирани срещи с агенции за техническа помощ, служби от провинцията, търговски асоциации 
и др.: 110; 

 Стартирали предприятия: 41. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Всички прояви са публични, няма разходи за реклама и насърчаване с изключение на личните разходи. 
Чрез сътрудничество с местните власти можете да ползвате вече изградените съоръжения на закрито и на 
открито за организиране на прояви за ориентиране. 

Разни (връзки и бележки) 

За допълнителна информация, моля посетете www.trentinosviluppo.com   
Версия на английски език: http://www.trentinosviluppo.com/Servizi/I-am-interested-in/Becoming-an-
entrepreneur/Self-employed-businessmen  

http://www.trentinosviluppo.com/
http://www.trentinosviluppo.com/Servizi/I-am-interested-in/Becoming-an-entrepreneur/Self-employed-businessmen
http://www.trentinosviluppo.com/Servizi/I-am-interested-in/Becoming-an-entrepreneur/Self-employed-businessmen
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ECO-BIZ ИНФОРМАЦИОННИ 
ЦЕНТРОВЕ И ECO-BIZ ПАНАИР 

Представена от: БЦП МСП (Бизнес център за подпомагане на малки и средни 
предприятия) 

Име на организацията  Русенски университет 

Вид на организацията  Университет 

Адрес ул. „Студентска” № 8  Пощенски код  7017 

Град и регион  Русе Държава  България 

Телефон (+359) 887947700 Факс  (+359) (0)82 841 621 

Електронна поща akivanov@uni-ruse.bg  Уебсайт www.uni-ruse.bg  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

В резултат от изпълнението на проекта ECO-BIZ – „Екологични трансгранични дейности за създаване на 
интегрирана бизнес зона” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния, през 
периода 2011-2012 г. бяха създадени два информационни центъра в Русенския университет и в сградата на 
Община Русе – места, покрай които всеки ден минават много хора.  
Екипът на Русенския университет разработи специални консултантски дейности в помощ на стартиращи и 
действащи фирми. Консултантите остават на разположение и обслужват информационните центрове и след 
приключването на проекта. Отпечатани са материали във връзка с проекта, които се раздават на 
заинтересованите посетители в информационните центрове.  
При обслужването на информационните центрове консултантите от Русенския университет изпълняват 
следните дейности в помощ на новосъздадени фирми в селското стопанство: 

 Раздаване на каталог с информация за дейностите на еко и биологичните фирми в региона. Каталогът 
е инсталиран в информационни терминали, които ще бъдат достъпни и в електронен формат; 

 Подробно запознаване на посетителите на информационните центрове с еко-бизнес фирмите в 
региона и продуктите, които предлагат, „зелени” къщи и семейни хотели в региона, които предлагат услуги в 
областта на еко туризма; специфична информация, съобразена с интереса, проявен от конкретен посетител: 
биологично земеделие: етикети и лого за биологични продукти в Европа; Биологично лого на ЕС; контрол и 
инспекция на сертифицирани продукти; разпознаване на истински биологични продукти на пазара; еко 
етикети за продукти и услуги в Европа; еко етикет на ЕС; еко туризъм, стандарти, критерии и изисквания за 
качество; QUALITOOL (инструмент за качество); процедура за кандидатстване пред Българската асоциация за 
алтернативен туризъм (БААТ) за получаване на Сертификат „Зелена къща”; 

 Разработване на бизнес планове с идеи за започване на „зелен” бизнес в региона; предлагане на десет 
различни модела на бизнес план, които могат да се използват като насоки за писане на собствени бизнес 
планове; предоставяне на помощ на лица и фирми за писане на собствени бизнес планове в различни области; 

 Предоставяне на GIS информация за: селското стопанство в региона; райони с потенциал за 
възобновяеми ресурси; био разнообразие и защитени зони; рибарство; въздействие на човешките дейности; 
възобновяеми ресурси; био разнообразие и защитени зони; почви; 

mailto:akivanov@uni-ruse.bg
http://www.uni-ruse.bg/
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 Предоставяне на информация за еко и биологични производители в европейските държави с цел 
създаване на международно сътрудничество и контакти; 

 Предоставяне на информация за биологични и еко организации, асоциации и фондации, в които 
фирмите могат да участват и да установят контакти с други фирми от тази област; 

 Предоставяне на информация за еко и биологичните фирми от Румъния за осъществяване на 
трансгранично сътрудничество и бизнес; 

 Предоставяне на информация на посетителите на информационните центрове по определена тема, в 
електронна форма или на хартиен носител, по заявка. 
 
Освен това, всяка година Русенският университет организира панаира EcoBiz, посветен на биологичните 
продукти и екологичните бизнес решения, както и семинар на тема „Как да осъществяваме ECOBIZ”, по 
време на който се представят предимствата на еко бизнеса и методиката за разработване на ефективен бизнес 
план за еко бизнес. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса  

Наред със създаването на информационния център, Русенският университет организира и панаира EcoBiz за 
биологични продукти и екологични бизнес услуги, който се провежда в Русе за пръв път през 2012 г., а 
второто му издание е през 2013 г. В него са участвали над 40 български и румънски фирми, занимаващи се с 
екологично производство и услуги, от трансграничния регион България - Румъния. Панаирът EcoBiz се 
провежда в рамките на традиционното изложение на селскостопанска техника, организирано ежегодно от 
Русенския университет. Сред участниците са производители на биологични торове и хумус, растения и 
животински продукти, пчеларство и билкови продукти, плодове, зеленчуци и ядки, фирми за еко туризъм, 
бижутерия и аксесоари от естествени екологични материали, икони от естествени материали, производители 
на вино от арония и месни продукти от екологични и подбрани меса и др. Участват също производители на 
естествени хранителни добавки и подсладители, сапуни с природни съставки, производители на брикети и 
пелети от растителни отпадъци. В тематичния панаир са включени и фирми за изграждане и поддръжка на 
соларни отоплителни и водни системи. 
Русенският университет публикува също наръчник с 10 типа бизнес планове. 
Услугите, предлагани от информационните центрове EcoBiz на Русенския университет, са безплатни. 
Единственото изключение е участието в следващите издания на панаира EcoBiz, когато участниците трябва да 
плащат наем за щандове. 

Използвани иновативни елементи 

Използвани ИТ приложения - ГИС информация за трансграничния район България – Румъния и електронни 
информационни терминали, предоставящи информация на заинтересованите страни. 

Елементи на добавена стойност 

В допълнение към информационните услуги, предлагани от информационните центрове, се предлагат 
следните услуги с елементи на добавена стойност: 1) ежегоден панаир EcoBiz; 2) семинари „Как да правим 
EcoBiz”; 3) регионални стратегии и програми за енергийна ефективност, като сдружение „Общинска 
енергийна агенция” – Русе и мрежата на Европейската комисия за подпомагане на бизнеса и иновациите – 
„Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса” бяха привлечени от Русенския университет за подпомагане на 
екологични бизнес инициативи по време на панаира EcoBiz и при предоставянето на консултантски услуги. 
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ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси: Русенският университет има бюджет за проекта в размер на € 67.000,00. Не са 
предвидени никакви финансови средства за покриване на разходите след края на проекта, но 
информационните центрове продължават да предлагат своите услуги като използват ресурсите на 
университета. 

Персонал: Персоналът на информационния център се състои от пет души: 1) Ръководител на екипа – 
управлява дейностите, следи за качественото изпълнение на задачите; 2) Връзки с обществеността и 
връзки с фирми – поддържа постоянен контакт с фирмите, участващи в панаира, както и с фирми и 
лица, които искат информация или консултация; 3) Специалист ИТ – поддържа функционирането на 
информационните терминали и тяхното оборудване; 4) Специалист-консултант – предоставя преки 
консултации на фирми и лица, които искат да започнат бизнес в селското стопанство, еко 
технологиите, еко продуктите и еко туризма и 5) Счетоводител. 

Ноу-хау: Консултантите следва да познават спецификата на въпроса, с който се занимават, да могат да 
комуникират с фирмите и да им помагат да намерят правилните решения по конкретни въпроси, с 
които фирмите са се обърнали към информационния терминал. Русенският университет има 
дългогодишен опит и върхови постижения в знанията в областта на селското стопанство. Еко бизнесът 
обхваща множество клонове на икономиката и разполагането на информационния терминал в 
университета, където могат да бъдат намерени специалисти в много области, допринася много за 
качеството на консултациите, особено по отношение на новосъздадени фирми в селското стопанство. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Проблемите и пречките включват: 1) Проблеми, свързани с конкуренцията и представата, че университетите 
са далеч от практиката и решаването на реалните проблеми на предприятията; 2) Имаше също чисто 
технически проблеми, например транспортирането на тежката техника на някои машиностроителни фирми 
за добив на еко масла и производство на еко брикети; 3) Тъй като панаирът се организира на открито в района 
на университета, имаше проблеми с климатичните условия – дъждът не беше полезен за рекламните 
материали, продуктите и устройствата, представени на щандовете; 4) Освен това университетът очакваше, че 
информационните терминали ще бъдат подминавани от минувачите, но това не се случи. Хората ги приеха 
добре, интересуваха се от тях и често спираха, за да видят какво се предлага. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Предприетите мерки включват: 1) Въпросът с конкуренцията беше решен чрез поставяне на щандовете на 
конкурентите далеч един от друг; 2) Университетът осигури кари и повдигачи за тежкото оборудване, както и 
специални основи за поставяне на машините; 3) Павилионите бяха допълнително обезопасени срещу 
неблагоприятни атмосферни условия; 4) Местата на информационните терминали и павилионите на панаира 
бяха избрани така, че всеки, който влиза в университета, да може да мине покрай тях. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Хората, които работят за информационните центрове, са университетски преподаватели и работата им със 
студентите ги е научила да реагират в помощ на желанията и проблемите на студентите дори след като те 
завършат и започнат да работят във фирми. Приключването на проекта не означава, че фирмите няма да 
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бъдат поканени отново на ежегодния панаир, на хората също няма да бъдат отказани съвети и консултации, 
ако поискат такива. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Целта на проекта EcoBiz беше да се направят селските райони по-привлекателни чрез подобряване на 
достъпността и създаване на среда, която осигурява благосъстоянието на гражданите, насърчаване на 
иновациите за по-добри услуги, по-голяма конкуренция, интернационализиране и модернизация на 
икономиката. 
Продуктите на проекта доведоха до реално подпомагане на местния бизнес и частните инициативи като 
създадоха притегателна точка за инвестиции и здравословна среда, осигурявайки инструменти за успешно 
планиране и създаване на екологични предприятия и подпомагане на по-нататъшното им развитие. Като 
насърчава този конкретен сектор, проектът цели да популяризира и разпространи широко концепцията 
EcoBiz и загрижеността за устойчивото развитие на предприятията, както и да насърчи потреблението на био 
продукти като ежедневен избор на по-голямата част от населението.  
Проектът EcoBiz допринесе за повишаване на производителността, конкурентоспособността и иновациите в 
държавата чрез рамка за устойчиво развитие, акцентираща върху насърчаване на уменията и предоставяне на 
обществени услуги на хората и инвеститорите. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

 Над 35 фирми и лица са ползвали услугите на информационния център. Бизнес планове са 
предоставени на повече от 20 лица, някои от които проявиха интерес към повече от един бизнес план. В тези 
числа не са включени фирмите и лицата, поискали данните за връзка с тях да бъдат представени в 
информационните терминали; 

 Резултатите от панаира изненадаха организаторите. Оказа се, че има голямо търсене на еко продукти и 
услуги. Интересът към предлаганите от предприятията продукти изненада дори самите фирми. Бяха сключени 
много сделки, споразумения и договори. Един собственик на фирма се похвали, че по време на панаира е 
сключил договор с фирма от Дубай; 

 Няма точни данни за броя на хората, които са използвали тези информационни терминали, но покрай 
информационния терминал в университета минават най-малко 10000 души на ден, повечето от които не са 
студенти. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Панаирите и изложенията са универсален начин за фирмите да покажат своите продукти, стоки и услуги. 
Разполагането на панаира и на информационния център на територията на университета дава възможност за 
достъп до голям брой млади потребители. Така тази добра практика може лесно да бъде прехвърлена не само 
към други места в България, но и към други страни. 

Разни (връзки и бележки) 

Уебсайт на Русенския университет: http://www.uni-ruse.bg/index_en.php 
Уебсайт на Специализираното русенско изложение на селскостопанска техника и автомобили. Панаирът 
Eco-Biz е бил част от това изложение: http://expo.uni-ruse.bg/en/index.html  

http://www.uni-ruse.bg/index_en.php
http://expo.uni-ruse.bg/en/index.html
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ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧСТВО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
КЪМ АМЕРИКАНСКОТО ФЕРМЕРСКО УЧИЛИЩЕ – колеж 
Perrotis  

Представена от: ERFC (Европейска рамка за регионално сътрудничество) 

Име на организацията  Център за предприемачество в селското стопанство 

Вид на организацията  Частна образователна институция 

Адрес 12 Μ. Αntypa str., ПК 23 Пощенски код  55102 

Град и регион  Солун Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2310492829 / 856 Факс  (+30) 2310492860 

Електронна поща cae@afs.edu.gr  
vvergos@afs.edu.gr  

Уебсайт http://www.afs.edu.gr/page/default.
asp?id=43&la=2  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Американското фермерско училище в Солун, Гърция е независима, нестопанска образователна институция, 
основана през 1904 г., за да обслужва нуждите на Гърция и съседните балкански райони. Създадено  през 
1904г., първоначално върху 50 акра неплодородна земя близо до Солун, Американското фермерско училище 
предлага сертифицирано формално и неформално образование за подпомагане устойчивостта на селските 
райони чрез засилване на личностното развитие и предприемачеството. Центърът за предприемачество в 
селското стопанство (CAE) е създаден през септември 2012г. от Американското фермерско училище и колеж 
Perrotis. Целта е да се насърчат и подкрепят нови бизнес идеи на лица, които искат да изградят устойчива 
кариера предимно, но не само в областта на производството, обработката и дистрибуцията на 
висококачествени селскостопански продукти. Участниците се научават да следват съвременни ефективни 
практики, които са екологични и използват местни природни ресурси. Освен това CAE предоставя 
консултантски услуги и чрез наставничеството и изграждането на мрежи чрез инкубатор на действия за 
подпомагане на обещаващи бизнес предложения. 

 Продължителност на програмата – програмата е разделена на два цикъла. Първият цикъл включва три 
задължителни курса с продължителност един академичен семестър, т.е. 12 седмици Всеки курс 
предлага до 105 часа занятия и се концентрира върху предприемачеството, създаването на 
предприятие, управлението или производството. Вторият цикъл се нарича „Инкубатор” и включва 
базирани на клъстери консултантски услуги в най-малко пет срещи по два часа всяка; 

 Разбивка на бенефициентите. 
2010-13 г. общ брой на участниците: 1.056 (45% жени); Средна възраст: 33.4 години; Образование: 57% 
завършили университет; Разпределение: приблизително 58% в Солунския метрополен район. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Американското фермерско училище предлага програми за непрекъснато професионално обучение и 
образование на възрастни, лекции, конференции, програми за обмен и учебни посещения по теми, свързани с 

mailto:cae@afs.edu.gr
mailto:vvergos@afs.edu.gr
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=2
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=2
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хранително-вкусовия сектор, околната среда, селския туризъм, културата, агроиндустрията, информационните 
технологии и образованието. 
Описание на предприемаческата програма 

 Първи цикъл, задължителни курсове 
1. Изграждане на предприемаческо мислене – целта на този курс е студентите да се запознаят с 

основните принципи на възприемане на продуктите от потребителите и да си изградят познания в 
областта на производството и маркетинга, които ще доведат до успешен продукт. По-конкретно – да 
разбират пазарните принципи на възприемането на продуктите в хранително-вкусовата 
промишленост, да разберат своите конкурентни предимства като личности и в областта на бизнеса и 
как се тълкуват те при вземането на решения за дизайна на продукта и пазарите, да разработят 
структурата на своя бизнес отдолу нагоре; 

2. Създаване и управление на МСП – целта на този курс е да въведе студентите в принципите и 
функционалността на новите МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Курсът се 
концентрира върху най-важните аспекти на бизнес плана, разработването на стратегия, финансовите 
потоци и оперативната ефективност. По-конкретно – усвояване на процедурите за  създаване на техен 
бизнес; развиване на способности за определяне на тяхната първа стратегическа цел; разбиране на 
основните субекти, съставляващи техния бизнес и тяхната взаимовръзка; развитие на способност за 
подробно представяне на бизнес план и как да следят напредъка на своя бизнес на базата на 
финансовия индекс; 

3. Курс по селскостопанско производство – участниците избират един от образователните 
курсове за възрастни от програмата учене през целия живот, предлагани през есенния или пролетния 
семестър, например: Производство на сирене; Лозарство; Отглеждане на маслини; Пчеларство; 
Отглеждане на етерични растения; Биологично земеделие; Отглеждане на охлюви; Отглеждане на 
гъби и др. 

 Втори цикъл, Инкубатор 
Консултантски и наставнически услуги, предоставяни на клъстери от физически лица за разработването и 
изпълнението на бизнес планове за предприятия в хранително-вкусовата промишленост. 

1. Консултантски услуги за създаването на предприятие. Това включва въпроси като избор на 
правна форма, решения за проектиране и стандартизация на продукти, производствена линия, 
решения за проектиране и закупуване на производствено оборудване, лицензиране на съоръжения, 
канали за реклама и дистрибуция и др. Тази категория включва също създаване на бизнес план за 
фирма, адресиран към онези, които се считат достатъчно уверени да го представят за финансиране. 
Центърът се свързва с кандидат благотворители, които са различни в зависимост от характера на 
предложението и вида спонсорство; 

2. Консултантски услуги по първия етап от функционирането на предприятията. 
Новосъздадените предприятия са особено уязвими в началото, поради което центърът предлага на 
заинтересованите лица текущи консултантски услуги за решаването на проблеми в областта на 
производствените въпроси, подбора на персонал, администрирането на оперативните въпроси, 
наблюдението и преразглеждането на бюджетите, управлението на кредитоспособността, участието в 
търговски панаири, организация на износа и др. 

 

 Образователно и демонстрационно стопанство – образователното стопанство се използва за предоставяне 
на практически знания, по-специално по време на третия курс от първия цикъл. Освен това, то служи на 
действащите предприятия като изпитателен фундамент за приложни изследвания, където се експлоатират 
съвременни технологии и местни растения за създаването на продукти с добавена стойност. Площта му е 
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145,6 хектара и тук се помещават както животновъдни (мляко, животински генетичен материал – 
поколения, яйца ω-3, пуйки) и растениевъдни производства; 

 Наставнически и консултантски услуги – тези консултантски услуги се предлагат на място в 
Американското фермерско училище и колеж Perrotis или на място в избрани предприятия в района; 

 Изграждане на мрежи – дейностите по изграждане на мрежи включват държавите от Югоизточна Европа, 
избрани гръцки предприемачи и организации и избрани университети от САЩ и Европа; 

 Цена на услугата – цената за участие в програмата за предприемачество е 650 евро за първия цикъл, 
включващ 3 семинара с общо 105 учебни часа (предприемаческо мислене, създаване и управление на 
МСП в хранително-вкусовата промишленост) и технически семинар (една от 27-те предлагани теми в 
областта на хранително-вкусовата промишленост), например пчеларство, лозарство, етерични растения и 
др. и 1650 евро за втория цикъл, т.е. „Инкубатора”, който води до създаването на бизнес планове. 

 Предпоставки – бенефициентите, които отговарят на условията за кандидатстване пред CAE, включват 
физически лица от Гърция и съседните държави със завършено най-малко средно образование. От 
записващите се не се изисква да имат предишен професионален опит. 

Използвани иновативни елементи 

 Вертикално производство на продукти с добавена стойност (млечни продукти, птичи продукти, 
градинарство, пресни земеделски продукти) - това позволява изпробване на нови технологии в областта на 
селското стопанство и прилагане на съответните бизнес процеси. В резултат, участващите лица и 
подкрепяните МСП получават доказано ноу-хау, както на производствено, така и на предприемаческо ниво; 

 Инвестиции в ЧР и съвременно технологично ноу-хау - центърът си сътрудничи с високо 
квалифициран персонал и прилага усъвършенствани технологии. Ядро от специализирани инструктори на 
пълен работен ден с висока квалификация и загриженост, заедно с персонал на непълно работно време, 
състоящ се от професионалисти от хранителната промишленост, агроиндустрията, земеделието, 
градинарството, управлението на животните и други области, отговарят за предоставянето на услуги на 
участниците в програмата и МСП; 

 Сътрудничество с организации - партньорства и сътрудничество с други институции на висшето 
образование, както и с предприятия, корпорации, стопанства, правителствени и неправителствени агенции, 
научноизследователски институти и други видове организации дават възможност за предоставянето на 
множество ползи на участниците в центъра. 

Елементи на добавена стойност 

Диверсифицираното образователно и демонстрационно стопанство е в основата на образованието в 
Американския фермерски колеж и добавя стойност към предлаганите курсове за обучение. То е истинска 
лаборатория, където студенти от всякакви възрасти преминават практическо обучение по селскостопанско 
производство, животновъдство, агроиндустрия и управление на природните ресурси. Всяка година хиляди 
стопански производители, ученици, студенти и други посетители се ползват от възможността да наблюдават, 
участват и да се учат. Стопанството е разделено на отделения за млечни продукти, птичи продукти и 
градинарство. Чистокръвното стадо холщайнски крави на отделението за млечни продукти е лидер в отрасъла 
по производителност и качество на млякото от 1935 г., когато училището въвежда за първи път 
пастьоризираното мляко в Гърция. Отделението за птичи продукти използва най-новите научни методи за 
производство и маркетинг на яйца Omega-3 и стандартни яйца, пуйки, бройлери и еднодневни пилета 
Отделението по градинарство включва парници и разсадник, лозе и винарна, маслинени дървета, както и 
мащабни експериментални и други полски култури, както на терена на стопанството на училището, така и в 
придружаващото стопанство Zannas, намиращо се западно от Солун, близо до река Аксиос. 
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ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Оперативните разходи на Центъра за предприемачество в селското стопанство се покриват частично от 
таксата за обучение, плащана от участниците, и частично от други източници на доходи на Американското 
фермерско училище. Последните се основават на приходите от продажба на първокачествените млечни, 
птичи и градинарски продукти на стопанството, на програма за финансова помощ, както и на дарения. 

Персонал 

Преподавателският персонал на Центъра за предприемачество в селското стопанство включва: адвокати, 
технолози по храните и производствени инженери, агрономи и агроикономисти, специалисти по износа, 
инженери в областта на информатиката и наставници от деловия свят. 

Ноу-хау 

Съществува програма за обмен на учени, която помага за постоянното осъвременяване на ноу-хау. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Не са срещнати никакви пречки. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Основните фактори, които обосновават и едновременно с това улесняват предоставянето на услугата, са: 

 Цялостният научен напредък в селскостопанския сектор; 

 Опростяването на технологиите и лесният достъп до тях; 

 Приток на жители в селските райони, който говори за интерес към предприемаческия аспект на 
селското стопанство; 

 Общо изискване за устойчиво използване на ресурсите и осведоменост по отношение на опазването 
на околната среда. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Понастоящем предлаганите услуги се концентрират основно върху хранително-вкусовата промишленост, като 
се използват науката и технологията за реализирането на модела „от стопанството до вилицата”. По-конкретно, 
понастоящем търсенето е в посока на подобряване стопанствата за първично производство, прилагане на 
методи за стандартизация, подобряване на преработването и осигуряване на качеството, засилване на 
рекламата на продуктите, транспорт и маркетингови стратегии. Въпреки това, в бъдеще науката и 
технологиите ще се използват в сектора за реализация на модела „от вилицата до стопанството”, т.е. 
оптимизиране на производството на земеделски продукти за задоволяване на специалните нужди на 
населението. Съответно всеки доставчик на услуги ще трябва да се приспособи към бъдещия модел. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Някои от резултатите от предлаганите услуги са следните: 

 Анализ на специален пример от практиката 
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KAZAKIS L.T.D. – МСП от хранително-вкусовата промишленост в района на Халкидики, вертикално 
ориентирано за производството на преработени традиционни гръцки храни. В този случай бизнес подкрепата 
се концентрира върху процедурите на отглеждане и сертифициране на продуктите, консултации по 
маркетинга на продуктите на вътрешния и международния пазар, изграждане на мрежи с експортни камари – 
SEVE, търговски камари, вериги супермаркети и различни други производствени и маркетингови 
организации в областта за достигане до потребителите; 

 Анализ на други примери от практиката 
Градина на Лидия - Солун: производство и продажба на пазара на местни растения и продукти на базата на 
извлечени масла; 
Васили Ганцис - Халкидики: производител на овче мляко и фета; 
Мария - Кодзани: производство и продажба на розово масло; 
Биологично стопанство Био-Тера – Агиос Атанасиос: произвежда и продава биологични яйца, местни 
етерични растения, мед, деликатесни храни за местния пазар; 
Абрахам Лиаретидис – стопанства Хилантос във Василика: етерични растения за местния пазар. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Вече споменатото сътрудничество с международни образователни организации е каналът за трансфер на 
добрата практика към други държави. 

Разни (връзки и бележки) 

http://www.afs.edu.gr/files/02_pdf/KAE_%202013_AmChamBizPartners.pdf 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/9998013/Yiannis-Boutaris-Greeces-vision-of-
hope.html 
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=2812&la=2 
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=2   

 

  

http://www.afs.edu.gr/files/02_pdf/KAE_%202013_AmChamBizPartners.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/9998013/Yiannis-Boutaris-Greeces-vision-of-hope.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/greece/9998013/Yiannis-Boutaris-Greeces-vision-of-hope.html
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=2812&la=2
http://www.afs.edu.gr/page/default.asp?id=43&la=2
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LugoNextLab – НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ И ЗАПОЧВАНЕ НА БИЗНЕС 

Представена от: UNIMOL (Университет Молизе, Италия) 

Име на организацията  LugoNextLab 

Вид на организацията  Ltd. 

Адрес Via Magnapassi, 8 Пощенски код  48022 

Град и регион  Lugo (RA)/Emilia Romagna Държава  Италия 

Телефон (+39) 054520197 Факс   

Електронна поща info@lugonextlab.eu  Уебсайт www.lugonextlab.eu  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

LugoNextLab Ltd. е създадено в Lugo (Северна Италия) през 2009 г. То е образувано от обединяването на три 
важни организации: научната фондация Fantini Orselli, частни инвеститори и Fondazione Cassa di Risparmio e 
Banca del Monte di Lugo. 
Целта на LugoNextLab е да даде насоки на потребителя за новите възможности, за да може той да разработи 
проект и да започне бизнес. 
Лозунгът им е „Превърнете в реалност вашите иновативни идеи”. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

 LugoNextLab помага на младите предприемачи да усъвършенстват своите бизнес идеи и бързо да 
намерят най-добрия начин за реализацията им, като използва комплексната мрежа от местни и 
международни партньорства, които фирмата може да осигури; 

 Централата е един вид експериментална и творческа станция, която събира знания в едно цяло; 

 Лабораторията е инкубатор, който стимулира раждането на нови високотехнологични предприятия, и 
има местни корени, но едновременно с това и глобална мрежа; 

 Лабораторията е в състояние да създаде по желание на кандидата специално бизнес звено за неговия 
проект, за което той отговаря; 

 LugoNextLab организира работни семинари, срещи за обсъждане на научния прогрес и областите, 
които предлагат най-голям потенциал; дружеството организира също работни екипи от хора, които 
споделят сходни цели. 

Мисията на LugoNextLab е: 

 Да насърчава разработването на иновативни идеи; 

 Да насърчава разпространението и навлизането на пазара; 

 Да създава конкурентоспособни и високотехнологични продукти; 

 Да бъде свързващото звено между всички субекти, подобни институции, университети, 
предприемачите, инвеститори в рисков капитал, банки и европейски и международни 
научноизследователски лаборатории. 

LugoNextLab спазва принципите на равните възможности и предлага своите услуги безплатно. 

mailto:info@lugonextlab.eu
http://www.lugonextlab.eu/
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Услугите по оценка на проекти и проучване за приложимост са безплатни.  
В момента, в който проектът започне да носи приходи, LugoNextLab изисква сключване на договор за 
хонорар. 
Всяка идея ще бъде сериозно взета под внимание и оценена по обективен и строг начин от група независими 
експерти, които не работят в LugoNextLab. 

Използвани иновативни елементи 

Безплатен он-лайн формуляр за включване на идеята в база данни, която ще бъде оценена от независима 
експертна група. 
Най-добрите проекти ще бъдат придвижени към етап на изпълнение, като се започне от търсенето на заемни 
средства чрез мрежата на LugoNextLab. 

Елементи на добавена стойност 

Ролята на „мрежа за стартиране”, която свързва всички субекти, подобни институции, университети, 
предприемачи, инвеститори в рисков капитал, банки, европейски и международни научноизследователски 
лаборатории, е превръщането на дадена иновативна идея в реалност. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

LugoNextLab има много лека структура, при която персоналът е самоподхранваща се предприемаческа група, 
като резултатите от възстановяването на разходите и процентите по проектите са много добри. Всичко това 
заедно с ползите, предлагани на инвеститорите, води до управление на сума от € 100.000,00 годишно. 
На фона на този разход резултатите са многообразни и варират от спечелване на регионални търгове за 
развитие на новосъздадено предприятие до производството на нови продукти и пласирането им на пазара, 
което води до възникването на малки и средни високотехнологични фирми с местни корени и мрежа за 
глобални продажби. Съотношението между вложените ресурси и получените резултати е 1 към 5. 

Персонал 

 Melandri Giacomo, Президент; 

 Poggiali Igino, Генерален директор; 

 Annalisa Antonellini, Администрация; 

 Gianluca Grilli, Информационни системи и мрежа; 

 Geminio Zaccherini, Координация, анализ и изпълнение на проекти; 

 Palmieri Luca, Адвокат. 

Ноу-хау 

Университетско ноу-хау. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Основна пречка за отличното развитие на LugoNextLab е икономическото положение в Италия, където 
инвеститорите не са много мотивирани да инвестират в новосъздадени предприятия, с изключение на 
случаите, когато вероятността за успех е много голяма. 
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Предприети мерки за преодоляване на пречките 

За преодоляването на тази пречка LugoNextLab реши да „осинови” печелившите проекти и да ги превърне в 
истински бизнес, като придружава предприемачите до момента на осъществяването на техните мечти. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

LugoNextLab е връзката между институциите, предприемачите, банковите институции, 
научноизследователските институции (университети, научноизследователски центрове) в Европа и света. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

LugoNextLab е изградила над хиляда вътрешни и външни контакти, включващи голям екип от експерти от 
много области, за оценката на проекти: 54 проекта оценени по изпълнение, 8 проекта в процес на 

разработване, от които 3 вече са превърнати в продукти, пласирани на пазара. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

От 2012 г. LugoNextLab е част от мрежата „Създаване на нови предприятия в Emilia-Romagna”. 
Мрежата за създаване на нови предприятия е група от субекти и инструменти, които подпомагат създаването и 
растежа на иновативни нови предприятия в Emilia Romagna. Тя подпомага първия портал, посветен на 
създаването на иновативни предприятия и подпомагането на младите хора и тяхната самостоятелна заетост. 
Досега чрез мрежата „Създаване на нови предприятия в Emilia-Romagna” са създадени 267 нови предприятия. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Може би всички:  

 Базата данни, формата и подбора на най-добрите проекти;  

 Ролята на „мрежа за създаване на нови предприятия”, която свързва всички субекти, подобни 
институции, университети, предприемачи, инвеститори в рисков капитал, банки, европейски и 
международни научноизследователски лаборатории, за превръщането в реалност на дадена 
иновативна идея. 
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Ефективни подходи за подпомагане при оценка на 

навлизането на нови пазари, постигане на 

съответствие с европейските стандарти за качество, 

рекламиране на продукти и подпомагане на 

интернационализацията на МСП 

СЕМИНАР 5  България, 11-12-13 ноември 2013 г. 

Раздел 

5 

 

Избрани примери за добри практики   

Наименование  Изпълнител 

Осигуряване на качеството за дребни производители на 
храни (GLK) в рамките на проекта „Безопасност на 
храните в Югоизточна европа 2012 – 2013г.” 

 Балкан нет 

Стратегическа концепция за износ  Fooditerranean PC 

Exportgate.gr  Юробанк Ergasias S.A. 
Инициатива за излизане на 
международните пазари 

Намиране на партньори 2.0 – стойността на срещата  CDO.net Srl 
CDO: Compagnia delle Opere 

Национален експортен портал на България (NEPBG)  Агенция за насърчаване на 
малките и средните 
предприятия (АНМСП) 

Регионална/национална идентификация и 
проследяване на животни (едър рогат добитък, овце, 
агнета, кози) в Албания – платформа за ИКТ 

 Асоциация по 
животновъдство “Ionian” 
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Осигуряване на качеството за дребни производители на храни (GLK) в 
рамките на проекта „Безопасност на храните в Югоизточна Европа 2012 
– 2013 г.” 

Представена от: FFRM 

Име на организацията  Балкан нет 

Вид на организацията  Международна фондация 

Адрес N. Kljusev (бивша „Максим 
Горги”) № 16 

Пощенски код  1000 

Град и регион  Скопие Държава  Бивша югославска република 
Македония 

Телефон (+389) 75219359 
(+389) 23298535 

Факс  (+389) 23298535 

Електронна поща jean.stanoevski@balkannet.eu  Уебсайт www.balkannet.eu  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

В рамките на програмите за 2012 и 2013 г. в региона на Югоизточна Европа международната фондация 
„Балкан нет” изпълни с финансова и техническа помощ от Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, в тясно сътрудничество с партньорите: Michel Institute от Германия и 
Търговската камара на Сърбия, проекта „Безопасност на храните в Югоизточна Европа 2012 – 2013 г.”. 
Целта на проекта е да подобри оперативните условия и да създаде възможност за устойчиво развитие на 
малките и средните производители на храни чрез въвеждане и прилагане на специално разработени и 
пригодени за тях стандарти за безопасност на храните. 
По време на изпълнението на стъпките на проекта през 2012 г. беше потвърдено, че за постигането на по-
добри резултати в областта на безопасността на храните и за повишаване на качеството на продуктите е 
необходимо да се създаде възможност и да се подкрепи навлизането на малки/средни производители на 
традиционни и биологични храни на пазара на дребно. Така, чрез изпълнението на мерки за изграждане на 
капацитет и обучение на одитори по безопасност на храните, проектът предлага нови възможности за 
гарантиране безопасността при производството на храни в региона и за стимулиране на местната икономика. 
Проектът прилага съчетание от теоретични подходи и ориентирано към практиката обучение, за да задоволи 
търсенето от страна на целевите групи. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Дейностите по проекта включват следните конкретни действия:  

 Осигуряване на качеството, създаване и прилагане на стандарти за безопасност на храните, а именно 
GLK,  специално разработени за дребни/средни производители на храни; 

 Организиране и провеждане на кръгла маса с международни търговци на дребно (например Carrefour, 
Spar, Lidl, Aldi, Metro и др.) и представители на малките и средни предприятия (МСП); 

 Провеждане на одити на малки и средни фирми; 

mailto:jean.stanoevski@balkannet.eu
http://www.balkannet.eu/
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 Укрепване на институционалните знания за управление и изпълнение на разпоредбите за 
безопасност на храните; 

 Генериране на добри практики по изпълнение на стандартите за безопасност на храните в 
участващите фирми; 

 Засилване на мрежата от участници за обмяна на опит и ноу-хау; 

 Насърчаване на сключването на споразумения за доставка от търговците на дребно с МСП за 
осигуряване на възможност за доставка до търговците на дребно (т. нар. „door opener” – ефективно 
средство за осигуряване на възможности и постигане на успех); 

 Създаване на пилотна група от производители на храни (приблизително 30 МСП) в региона; 

 Прилагане на безопасност на храните в съответствие със стандартите за безопасност на храните за 
дребни/средни производители на храни; 

 Насърчаване на сертифицирането от MI по Стандарта за МСП (фирмите се сертифицират като 
регионални производители на безопасни храни); 

 Допълнително подпомагане и насърчаване на разнообразното потребление на местни хранителни 
продукти в региона; 

 Улесняване на доставките от МСП към търговците на дребно; 

 Изпълнение на мерки за оценка на проекта и предлагане на допълнителни мерки; 

 Осигуряване на възможност за изпълнението на проекта в целия регион и насърчаване на местните 
хранителни специалитети; 

 Поддържане на контакти с подходящите немски институции, асоциации, камари и др. за трансфер на 
приложимото ноу-хау от хора с практически опит; 

 Доукрепване на мрежата „Балкан нет” чрез създаване и подпомагане на основна група от местни 
експерти по безопасност на храните от участващите държави (6-8 души), които могат да осигурят 
устойчивост и да предоставят експертен опит и знания в координация и сътрудничество с експертите 
от MI. По този начин ще се засили регионалната компетентност на „Балкан нет”; 

 Актуализация и създаване на раздел по безопасност на храните в действащия уебсайт на „Балкан нет”, 
който да се използва за събиране и обединяване на стандарти по безопасност, примерни приложения 
и за обмяна на опит; 

 Подготовка и реализация на учебно посещение в Германия с цел обмяна на опит с немски фирми и 
организиране на срещи с предприятия (B2B) от избрани сектори; 

 В рамките на дейностите по проекта одиторите по безопасност на храните от региона се насърчават 
да кандидатстват за участие в процеса по одит на заинтересованите фирми и това е допълнителен 
компонент за изграждане на капацитет по този проект; 

 Обхванати са следните производствени клонове: малки пекарни, малки фирми за производство и 
преработка на месо, производители на плодови и зеленчукови консерви, производители на сушени 
плодове и зеленчуци, пчелари и производители на мед, производители на гъби, производители на 
различни видове чайове и билки, производители на плодови и зеленчукови подправки. 

Резултатите от четирите отделни прояви (през април, май, юни и септември 2014г.) са описани по-подробно в 
посочените по-долу линкове към проекта. 

Използвани иновативни елементи 

Стандартът GLK (Осигуряване на качеството за дребни производители на храни) е система, която е специално 
разработена и приспособена към нуждите на малките и средните фирми и им предоставя иновативни 
решения за прилагането и поддържането на безопасността на храните в техните ежедневни дейности. От 
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особено значение е фактът, че стандартът е много лесен за прилагане и съдържа всички елементи на HACCP, 
но е много по-лесен за приспособяване, не е никак сложен и може лесно да бъде разбран и приложен от 
целевата група. 

Елементи на добавена стойност 

Персонализирана одитна терминология, без академични изрази, конкретизация на правните изисквания за 
производството и логистиката,  персонализирана, ефективна и практична документация по време на работа, 
сертифицирането е от съществено значение за приемането или поддържането на взаимоотношения на 
доставчик с търговците на дребно. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit - 
GIZ (GmbH) от Германия, а международната фондация „Балкан нет” изпълнява ролята на регионален 
координатор, предоставя местни експертни знания и опит в областта на безопасността на храните, 
организация и логистика, изпълнява мерките по проекта и през 2013 г. е получила пряка подкрепа в размер на 
40 000,00 евро. 

Персонал 

Мерките по проекта се координират от офиса на „Балкан нет” в Скопие и се изпълняват в Сърбия, Македония, 
Косово, Босна и Херцеговина и Албания с персонал от общо 13 членове и експерти. 

Ноу-хау 

Одиторите по безопасност на храните са преминали обучение в 4 семинара от април до септември 2013 г. В 
обучението взеха участие и членовете на персонала на „Балкан нет”, които участват пряко в изпълнението на 
проекта. В тези прояви взеха участие и дребни производители на храни, които получиха постоянна подкрепа 
по време на изпълнението на мярката. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

 Съответните институции не проявяват достатъчен интерес за сътрудничество; 

 Основните търговци на дребно не проявяват достатъчно интерес за участие в проекта. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Организиране и провеждане на кръгла маса с международни търговци на дребно (например Carrefour, Spar, 

Lidl, Aldi, Metro и др.) и представители на малките и средните предприятия (МСП). 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Регионът има огромен потенциал за производство на здравословни, биологични и традиционни храни от 
животински и растителен произход. Чрез изпълнението на този проект дребните производители на храни 
получават инструмент за прилагане на безопасност на храните на място, който чрез получаването на 
сертификат GLK създава възможности за тях да повишат безопасността и качеството на своите продукти, да 
придобият нов пазарен потенциал и да допринесат за цялостния икономически успех на региона на 
Югоизточна Европа. 
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Дребните производители на храни от всички държави в региона признават усилията на екипа на проекта и 
оценяват изпълнените мерки като много успешни.  
Интересът към участие в проекта от страна на дребните производители в региона беше огромен. 
Първоначално кандидатстваха над 50 фирми. В резултат на внимателния подбор на одиторите и фирмите по 
време на изпълнението на мярката не бяха установени никакви пречки по отношение на обмена на знания. Не 
са наблюдавани други пречки или затруднения. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

По време на изпълнението на мерките по проекта през 2012 г. бяха определени нуждите на дребните 
производители на храни. В началото на 2013 г. двамата партньори Michel Institute и „Балкан нет” разработиха 
концепция за проекта и беше поискана финансова подкрепа от GIZ. След получаване на одобрение от GIZ, 
през март 2013 г. започна изпълнението на мерките. 
Проектът е специално разработен въз основа на исканията, изразени от фирмите и институциите и 
препоръките, дадени от основната група експерти по време на първия регионален семинар за обучение на 
обучаващи, който се проведе по време на една от проявите през 2011 г., и в рамките на проекта през 2012 г. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

В общи линии всички предвидени резултати бяха постигнати чрез отделяне на изключително внимание. 
Досега 10 малки фирми са преминали одита; още 20 ще трябва да бъдат одитирани през октомври и ноември 
2013г. Добрата практика и осведомеността за безопасността на храните в региона бяха издигнати на 
приемливо ниво, обществото беше информирано за ползите от проекта и дребните производители на храни 
все повече се ангажират с този процес. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Вече се изпълнява в три държави на три езика (Македония, Сърбия и Косово). 
Разходите за GLK са много по-ниски, отколкото за сравними стандарти. 
GLK е приет стандарт от няколко международни търговци на дребно. 
Действаща мрежа от одитори и експерти. 

Разни (връзки и бележки) 

Дейностите по проекта се актуализират постоянно в уебсайта на Балкан нет. За доклада по дейностите на 
проекта до юли 2013г., вкл. снимки и други съответни документи, моля вижте следния линк:  
http://www.lazoroski.com/balkannet/index.php/component/tinydoc/document/131?format=raw  
За допълнителна информация за проекта, описание на проекта на английски език и на всички местни 
езици, както и за необходимите документи, моля вижте следния линк: 
http://www.lazoroski.com/balkannet/index.php/food-safety   

http://www.lazoroski.com/balkannet/index.php/component/tinydoc/document/131?format=raw
http://www.lazoroski.com/balkannet/index.php/food-safety
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗНОС 

Представена от: CERTH/IRETETH (Център за научни изследвания и технологии 
- Hellas (CERTH),  Институт за научни изследвания и технологии – Thessaly 
(IRETETH),  Гърция) 

Име на организацията  Fooditerranean PC 

Вид на организацията  Частен капитал 

Адрес Polichroni Polichronidi 29 Пощенски код  73100 

Град и регион  Chania Държава  Гърция 

Телефон (+30) 6977539844 Факс   

Електронна поща fooditerranean@gmail.com  Уебсайт www.fooditerranean.com  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката  

Fooditerranean е проект, стартирал през януари 2011 г., като наскоро името му беше променено на 
Fooditerranean P.C. Организацията работи с гръцките производители за насърчаването и брандинга на 
хранителни продукти. Тя разработва и прилага стратегии за износ, за да помогне на МСП от сектора да 
разработят пазарите за своята селскостопанска продукция и да развият своя бизнес. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Участващите МСП развиват своите селскостопански производства чрез подпомагане през целия процес на 
разработване на концепцията за стратегически износ, предложена от Fooditerranean. По-подробно: 

 Цялостно проучване и вътрешен анализ на фирмата, продуктите и търговската среда; 

 Изграждане на маркова идентичност на продуктите. Определяне и разработване на точките на 
комуникация на марката с цел нейното по-ефективно комуникиране (чувства и личност); 

 Разработване на подходяща стратегия за износ. Това включва всички действия от определянето на 
целите до изпълнението на плана за действие; 

 Нов пазарен подход. Методът се състои в подбор на целеви пазари измежду 4-5 държави. След 
подбора на пазари се определя кой е най-подходящият; 

 Утвърждаване на продукта / развитие на пазара. 
Бенефициенти - производители и предприятия за селскостопански хранителни продукти, специалисти, 
вносители, потребители. 

Използвани иновативни елементи 

i) Участие на редица специалисти; ii) Предлагане на по-ефективен пазарен подход за МСП чрез постигане на 
мащабни икономии; Практиката се основава на устойчиви стратегии, а не на временни продажби; iv) 
Изграждане на марки и подпомагане на тяхното развитие. По този начин добавената стойност се връща при 
подпомогнатото  селскостопанско предприятие; v) Образование и изграждане на увереност у производителите 
и потребителите; vi) Адаптиране на някои стратегически практики, прилагани от мултинационални компании, 
за нуждите на МСП. 

mailto:fooditerranean@gmail.com
http://www.fooditerranean.com/
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Елементи на добавена стойност 

i) Цялата концепция се основава на услуги с добавена стойност; ii) Управлението на кооперация за 
производство на селскостопанска продукция може да намали разходите и да предложи повече възможности на 
МСП за навлизане на нови пазари; iii) Селскостопанските продукти се лансират като маркови хранителни 
продукти. Добавената стойност обхваща всички участващи заинтересовани страни. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

 Не е приложимо. Общата стойност на услугата зависи от проекта. Политиката на ценообразуване 
включва три етапа: 

o Предварително плащане в размер на 30%; по време на проекта - 30%; при предаването на 
проекта – 40%; за проекти за износ фирмата сключва (най-малко) 6-месечен договор и 
получава заплащане след края на всеки месец при представянето на предварително 
договорения месечен доклад; 

 По споразумение може да бъде включена комисиона върху продажбите; 

 Останалите икономически ресурси идват главно от други проекти; 

 Никой продукт не следва да се предлага без възнаграждение. Важно е да има предприятие, ангажирано 
с проекта. Те обикновено получават услуги като възнаграждение. Днес тази политика е почти напълно 
изоставена; 

 Политиката на Fooditerranean е да предоставя услуги, при които ползите за предприятието 
надвишават необходимите разходи, като по този начин се добавя стойност към продукта. Като ползи 
следва да се считат не само действията, които увеличават продажбите или интереса, но също и 
потенциалната цена, произтичаща от успеха на услугите. 

Персонал 

Основатели: 

 Г-н George Gkekas | Развитие на марките и бизнеса; Г-жа Eleni Foudoulaki | Журналист; Г-н Gkekas 
работи като Директор по развитието на бизнеса и отговаря за координацията и изпълнението на 
проектите. 

Ноу-хау 

Квалификации: 

 George Gkekas: Бакалавър по бизнес администрация, Магистър по международно бизнес развитие, 
Диплома за мениджър по износа; Дисертации: Международен мениджмънт, Познатост и развитие на 
марките; Над 15 години академичен и професионален опит в търговски отдели и предприятия. 
Работи за мултинационални предприятия и МСП в Гърция, Франция и Обединеното кралство; 
Фирмата избира партньори с оглед на тяхната професионална квалификация, ангажираността им с 
визията на Fooditerranean и специализацията им в сферата на агроиндустрията и/или глобалните 
пазари; 

 Друг персонал: в проект за износ могат да бъдат привлечени редица специалисти. Те се включват на 
база ad hoc, в зависимост от нуждите на проекта; 
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 За по-добри резултати МСП следва да бъдат дългосрочно ангажирани с планираните цели и да ги 
следват упорито, да инвестират време и средства, да имат правна форма, позволяваща им да 
осъществяват международна търговска дейност, да разполагат с основно оборудване за дигитални 
комуникации (например електронна поща, Skype адрес); да притежават основни сертификати, 
отговарящи на международните стандарти в областта на храните (например ISO, HAACP). 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Технически: Проблеми с комуникацията. Поради специфичната култура на общуване и език, които са 
необходими, за да достигне посланието до другата страна. Проблеми с подхода поради фрагментираното 
разпределение и големия брой гръцки предприятия за храни. 
Правни: Невъзможност да се действа без правна форма 
Културни: МСП не са наясно със значението на подхода за стратегически износ. По тази причина те не се 
ангажират с такива проекти, а търсят по-преходни решения.  
Финансови: Липса на капитал – това се отнася както за Fooditerranean, така и за предприятията от 
агроиндустрията.  
Знания: Стратегическият износ изисква дълбоко познаване на глобалните пазари и изграждане на контакти 
там. За участието на тези пазари са необходими различни специалисти. 
Бюрокрация: Бюрокрацията в Гърция коства време и възможности. Работата с държавата означава множество 
врмеемки процедури и преодоляване на формалната сложност. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Технически: Използване на социалните медии и дигиталните комуникации. Взаимодействие с 
производителите и адаптиране към техния начин на живот и общуване. 
Правни: Учредяване на Fooditerranean PC. 
Културни: Повишаване на осведомеността чрез специализирани семинари, конференции, интервюта, 
наставнически лекции и издателска дейност. 
Финансови: частен капитал, обмен на услуги, кооперативни дейности, минимализиране на разходите. 
Знания: Изграждане на мрежа от професионалисти в бизнеса.  
Бюрокрация: Свеждане до минимум на взаимодействието с държавата и работа с предприемачи, които са с 
широк кръгозор и могат да вземат интелигентни решения. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Все по-голям брой млади и образовани хора са привлечени от селското стопанство; Създадените 
селскостопански предприятия се стремят да бъдат по-екстровертни; ЕС финансира селското стопанство и 
младите предприемачи; Гръцкото правителство стимулира екстровертността на предприятията. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

В края на 2010 г. проектът Fooditerranean беше концепция за развитие на бизнес чрез лична инициатива. 
Първоначалната цел на проекта беше да повиши осведомеността за културата на гръцките производители на 
хранителни продукти. В същото време Fooditerranean въвеждаше концепцията за стратегически износ чрез 
провеждане на он-лайн проучвания, наставнически лекции и писане на статии. Наскоро Fooditerranean 
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създадоха маркова идентичност за новорегистриран обект - EVOO. Днес Fooditerranean са готови да 
разработят всички необходими инструменти за изпълнението на Концепцията за стратегически износ. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Преките бенефициенти на тази практика са главно МСП от сектора на селскостопанските хранителни 
продукти. Обикновено те имат следните основни характеристики:  експортна ориентация, професионална 
бизнес култура, нов стил на управление, способност за инвестиции в процеса на износ; традиционни пазари 
на хранителни продукти, качествени маркови или немаркови продукти, предприятието търси нови начини да 
разработи своите пазари. 
Методи на оценка (за услугата): своевременно представяне; месечен план с очакваните значими резултати, 
постигнати в края на месеца; нивото на успешна професионална и културна координация; изпълнение на 
услугите спрямо изискванията на проекта; първата обратна информация от пазара; ползите от гледна точка на 
икономическата изгодност. Тук се взема под внимание евентуалното безплатно предоставяне на услугата. 
Получени резултати (за бенефициента): получаване на пълно търговско определение на продукта, бизнеса и 
индустрията, включително потенциал, възможности, заплахи, силни и слаби страни, както и предложения за 
преодоляването им, определяне на идентичност на марката. Това помага наред с всичко останало за 
комуникирането на марката и определянето на правилната пазарна ниша, изграждане на здрави 
взаимоотношения с купувачите и потребителите. 
 
Развитие на процеса на услугата: 

1. Предварителен етап. Проучване и анализ на фирмата/продукта. Анализ и идентифициране на SWOT 
факторите; 

2. Планиране. Fooditerranean планират от гледна точка на време, бюджет и участие на специалисти. 
Дейностите са по график и се определят цели; 

3. Изследвания. Конкуренцията и културата. Насочване към пазарна ниша; 
4. Създаване на идентичност на марката. Определяне на елементите на марката и разработване на 

точките на комуникация на марката. Срещи и взаимодействие със заинтересованите страни по 
проекта. Методи: мозъчна атака и споделяне на документи; 

5. Изпълнение и въвеждане на определената марка. Уеб дизайн и съдържание, дизайн на опаковката; 
6. Последващи действия. Даване на препоръки и предлагане на коригиращи дейности. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Fooditerranean може да прехвърля както методи, така и резултати: 

 Методи: участието на специалисти. Fooditerranean създава он-лайн база данни. Избрани 
професионалисти могат да представят своя профил и предложението си за добавяне на стойност към 
експортен процес. Производителите и други заинтересовани участници могат да изберат специалисти, 
които могат да добавят стойност към техните продукти. Тази практика може да бъде развита на 
национално и дори на международно ниво. Местните организации, които са в състояние да 
координират експортен процес, следва да привлекат и използват тези професионалисти 

 Модел на сътрудничество (клъстер): Fooditerranean силно подкрепят идеята за сътрудничество между 
малките и средните предприятия от агроиндустрията като се опитват да създадат подходящи 
инструменти и среда за процъфтяването му. На търговско равнище регионалните производители 
следва да действат в сътрудничество. Fooditerranean могат да предложат експертен опит и знания, 
както и професионална мрежа, действаща като помощен бизнес инструмент; 
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 Осведоменост: Fooditerranean вече проведоха целенасочени кампании за повишаване осведомеността 
за гръцките храни. Със  сигурност трябва да се свърши още много работа по отношение на 
качеството и количеството. 

 
Проучвания: Fooditerranean извършиха няколко проучвания на хранително-вкусовата промишленост. 
Резултатите са публикувани на следния адрес: www.fooditerranean.com .  
Анализи на примери от практиката: SWOT анализът заедно с препоръките ще бъдат публикувани безплатно 
само за членове.  
Информация: Допълнителна информация за задокеанските пазари, процедурите за износ и тенденциите в 
хранително-вкусовата промишленост ще бъде достъпна за членове (предстои). 

Разни (връзки и бележки) 

Полезни връзки: http://www.fooditerraneanproject.com/p/links.html  
За нас: http://www.fooditerraneanproject.com/p/about-this-blog.html  
Концепция: http://www.fooditerraneanproject.com/p/concept.html  
Общност (социални медии): http://www.fooditerraneanproject.com/p/team.html  
Връзка с нас: http://www.fooditerraneanproject.com/p/communicate.html  
Истории за храни (лични истории за храни): 
http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Food%20Stories  
Древна Гърция (и храната): 
http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Ancient%20Greece  
Храна и култура: http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Culture   

 
 
 

http://www.fooditerranean.com/
http://www.fooditerraneanproject.com/p/links.html
http://www.fooditerraneanproject.com/p/about-this-blog.html
http://www.fooditerraneanproject.com/p/concept.html
http://www.fooditerraneanproject.com/p/team.html
http://www.fooditerraneanproject.com/p/communicate.html
http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Food%20Stories
http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Ancient%20Greece
http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/Culture
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Exportgate.gr  

Представена от: ERFC 

Име на организацията  Eurobank Ergasias S.A. – Инициатива за излизане на международните пазари 

Вид на организацията  Банкова институция 

Адрес 16, Laodikeias & 1-3 
Nymfaiou str. 

Пощенски код  11528 

Град и регион  Атина Атика Държава  Гърция 

Телефон (+30) 2106078122 /28122 Факс  (+30) 2106078110 /28110 

Електронна поща  Уебсайт www.Юробанк.gr/online/home  
http://go-international.gr  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

В стремежа си да укрепи многостранната търговия между гръцкия бизнес и международните му партньори, 
ЮРОБАНК стартира Exportgate.gr в сътрудничество с Панелинската асоциация на износителите (PSE), 
Гръцката асоциация за международен бизнес (SEVE), Асоциацията на износителите от Крит (EAC), Елинската 
федерация на предприятията SEV и основните двустранни търговски камари в Гърция. Инициативата е под 
егидата на Министерството на развитието, конкурентоспособността, инфраструктурата, транспорта и мрежите. 
Новият иновативен уеб портал за стопанските субекти Exportgate.gr създава възможности за изграждане на 
мрежи между неговите членове и осигурява на потребителите достъп до множество иновативни 
характеристики, като предлага лесни за ползване от потребителите инструменти и ресурси за анализ на 
отрасъла, подкрепя развитието на търговията и улеснява сделките между гръцките експортни предприятия и 
партньорите им от целия свят. Порталът интегрира международните добри практики и излиза извън рамките 
на справочниците за продукти като предлага съвременни комуникационни инструменти на своите членове (e-
Форуми, Общности, Подкастове, е-Изложения и др.) и свързано с търговията съдържание „на живо” от 
водещи бизнес агенции. Exportgate.gr функционира цялостно от януари 2013 г. и е насочен към МСП, които 
целят да изнасят своите продукти в 180 държави, да рекламират фирмите си в международен план и се нуждаят 
от достъп до документацията и разпоредбите в областта на износа. 
МСП могат да развиват дейност в който и да е сектор на производството и търговията, но Exportgate се радва 
на особено внимание от страна на МСП в секторите селско стопанство (селскостопански фирми, 
произвеждащи мед, зехтин, маслини, кисело мляко, ароматни смоли) и храни, плодове и напитки (фета, вино, 
макаронени изделия, узо, киви и др.). 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Предлаганите услуги включват: 

 Създаване на мрежи – порталът предоставя възможности за създаването на глобални бизнес мрежи с 
други негови членове за определяне на идеалните бизнес партньори. Чрез Exportgate.gr МСП 
получават достъп до колективни и актуализирани справочници за повече от 1000 гръцки износители, 
над 6500 международни търговски дружества и бизнес организатори и координатори и ползват най-

http://www.eurobank.gr/online/home
http://go-international.gr/
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новите инструменти за изграждане на мрежи за оценка на бизнес предложения. Освен това те могат да 
обменят идеи като създават и участват в бизнес форумите и общностите на портала; 

 Реклама – създаване на собствен он-лайн мини уебсайт, участие във виртуални изложения, създаване 
на  собствена „история на успеха на фирмата” и презентация на продукти / услуги пред света; 

 Достъп до пазарни проучвания и информация, свързана с търговията – електронната библиотека на 
Exportgate предлага най-голямата база данни с местни и международни доклади за страните, които 
представляват интерес, пазарни и секторни анализи, документи за постигане на съответствие с 
изискванията в областта на търговията, както и цялостен пакет от инструменти за оценка на 
митническите разходи, предоставени от международно признати доставчици. Над 25000 доклада за 
промишлеността от 185 държави и над 10000 страници съдържание, посветени на въпросите на 
международната търговия са налични на момента, с голяма точност и безплатно. Освен това, можете 
да се възползвате от изчерпателните бизнес справочници на Exportgate, съдържащи над 25000 
вносители в САЩ , Китай, Индия, Бразилия и Латинска Америка; 

 Консултации – иновативният екип „Попитай експерта” предоставя подкрепа по търговски въпроси, 
свързани с вноса и износа, необходимите документи, процедури и търговско финансиране и 
обогатява ноу-хау на МСП в областта на международната търговия. Освен това, консултации се 
предоставят и чрез използването на учебни материали и уеб семинари на портала по теми и въпроси 
на търговската стратегия; 

 e-Услуги – гръцките износители имат достъп до иновативните е-Услуги на Юробанк за търговски 
финанси, факторинг и плащания, а международните търговски фирми могат да участват в 
интерактивни е-Аукциони, като по този начин се улесняват търговските сделки с нови партньори чрез 
портала. 

Участващи фирми: 

 Над 1000 гръцки износители; 

 Над 6500 международни компании; 

 Достъп до списък с над 25000 фирми от САЩ, Бразилия, Индия, Китай и др.. 
Всеобхватно съдържание: 

 Над 25000 доклада за отрасли и доклади / данни за 170 държави; 

 Данни за над 30000 международни търговски изложения и 4000 бизнес асоциации. 
Предлаганите услуги се предоставят безплатно. МСП трябва да имат основни познания по процесите на вноса 
и износа. 

Използвани иновативни елементи 

В портала са включени следните иновативни инструменти: 

 e-Форуми, Общности, Подкастове; 

 e-Аукциони; 

 Он-лайн мини уебсайт за МСП; 

 Виртуални изложения; 

 Презентация на продукти / услуги; 

 e-Библиотека с местни и международни доклади за страните, които представляват интерес, пазарни и 
секторни анализи, документи за постигане на съответствие с изискванията в областта на търговията и 
др.; 

 Екип „Попитай експерта”, който предоставя помощ; 

 Иновативните е-Услуги на Юробанк за търговски финанси, факторинг и плащания. 
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Елементи на добавена стойност 

EXPORTGATE.GR се поддържа от Инициативата за излизане на международните пазари. Инициативата за 
излизане на международните пазари е програма за икономическо сътрудничество, която цели да засили 
многостранната търговия в по-широкообхватния регион на Централна и Югоизточна Европа и Източното 
Средиземноморие. Програмата е структурирана в поредица от прояви, всяка от които включва рамка за 
изграждане на мрежа (формат на партньорство между предприятия (B2B)) за двустранни или многостранни 
бизнес срещи, насочени към сключването на бизнес споразумения и търговски споразумения и бизнес форум. 
Четвъртата бизнес делегация на програмата на Инициативата за излизане на международните пазари, която се 
проведе на 27 и 28 май 2013 г. в Москва, приключи успешно, като се проведоха повече от 1800 двустранни 
бизнес срещи между 90 гръцки и 230 руски предприятия от 13 икономически сектора. Предишните делегации 
бяха в Кипър на 7-8/02/2011 г. (приблизително 1 000 срещи между предприятия (B2B)), Сърбия, на 24-
25/10/2011 г. (приблизително 1850 срещи между предприятия (B2B)), Румъния на 11/06/2012г. 
(приблизително 1 450 срещи между предприятия (B2B)). 
В четирите бизнес делегации и форумите, организирани досега, са проведени общо над 6250 бизнес срещи 
между повече от 750 участващи фирми от 16 държави и 356 гръцки експортни фирми. 
Участниците в EXPORTGATE.GR имат достъп до организираните делегации и придобитите по време на 
тези делегации ресурси. 
Другите елементи на добавена стойност са следните: 

 Достъп до множество фирми, потенциални бизнес партньори (1 000 гръцки износители, над 6 500 
международни компании, списък с над 25 000 фирми от държави извън ЕС); 

 Достъп до всеобхватно съдържание (25 000 доклада за сектори и доклади / данни за 170 държави, над 
30 000 международни търговски изложения и 4 000 бизнес асоциации); 

 Специални електронни инструменти (мини уебсайтове, виртуални изложения, е-Форуми, е-Аукциони, 
е-библиотека, финансови е-услуги). 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ  

Икономически ресурси 

Предлаганите от EXPORTGATE.GR услуги са безплатни за МСП. Цената за участие в делегациите на 
Инициативата за излизане на международните пазари и срещите между предприятия B2B се покрива от 
заинтересованите МСП. 
Функционирането на EXPORTGATE.GR и на Инициативата за излизане на международните пазари се 
финансира от участниците в тях: Юробанк, Панелинската асоциация на износителите (PSE), Гръцката 
асоциация за международен бизнес (SEVE), Асоциацията на износителите от Крит (EAC), Елинската 
федерация на предприятията (SEV) и основните двустранни търговски камари в Гърция. 

Персонал 

Персоналът на EXPORTGATE се състои от научен персонал в различни области (банково дело, финанси, 
износ/внос, ИТ). Общият брой е повече от 100 души от Юробанк, но има и подкрепящи организации, 

предлагани от останалите участници (PSE, SEVE, EAC, SEV). 

Ноу-хау  

Персоналът, който предоставя услугите, се състои от опитни служители на Юробанк и подкрепящите 
организации, които преминават схемите за обучение в собствените си организации, за да актуализират 
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знанията си. Въпреки това, характерът на предлаганите услуги е свързан главно с банковите и правните 
аспекти на вноса и износа и поради това ежедневната практика и комуникация с всички участници е по-важна 
от обучението. 
Информацията, която е необходима на EXPORTGATE, се изисква от МСП чрез уеб формуляр и е 
концентрирана главно върху описанието на МСП (сектор на дейност, продуктова категория и др.). Ако е 
необходимо, се провеждат персонализирани срещи на второ ниво. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Не са срещнати никакви пречки поради ефективното сътрудничество на експертните участници Юробанк, 
Панелинската асоциация на износителите (PSE), ръцката международна бизнес асоциация (SEVE), 
Асоциацията на износителите от Крит (EAC), Елинската федерация на предприятията (SEV) и основните 

двустранни търговски камари в Гърция. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

Основните фактори за успех са следните: 

 Участие на основните експортни асоциации PSE, SEVE, EAC; 

 Участие на основният индустриален представител на Гърция SEV; 

 Подкрепа от финансова институция – ЮРОБАНК; 

 Екстровертна ориентация на гръцките МСП. 
Има множество успешни примери на МСП, постигнали по-големи дялове на международните пазари чрез 
Exportgate.gr. Ето някои примери: 

 Chipita S.A.- Coco-Mat - Alfa Pastry - Fereikos Helix - Pyramis Metallourgia A.E. - Foodrinco - Sail in Greek 
Waters - Olympia Electronics - Epsa - Symphonia. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Икономическите анализатори непрекъснато посочват, че за да се даде значителен тласък на националната 
икономика, е необходимо да се подкрепи износът на гръцки продукти и като цяло да се заздравят всички 
връзки, които образуват веригата на екстровертността и включат участниците в нея, подкрепящите държавни 
структури и финансови институции. За съжаление, днес на гръцките МСП са им необходими приблизително 
19 дни, за да осъществят износ, докато средната стойност за ЕС е 10 дни. От тези 19 дни 14 отиват в 
бюрокрация между трите участващи групи заинтересовани страни: фирмите износители, финансовите 
институции и държавните структури. Тези въпроси бяха основните движещи фактори за създаването на 
EXPORTGATE, който се подкрепя от представители и на трите групи заинтересовани страни и цели да 
свърже всички динамични сектори на икономиката, включително туризъм, транспорт и енергетика, за да 
направи държавата привлекателна за преки чужди инвестиции. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Текущото състояние е следното: 

 В портала участват 7500 фирми от 16 държави; 

 356 гръцки експортни фирми; 

 4 делегации: Кипър, Сърбия, Румъния, Русия с 6250 срещи между предприятия; 
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 Списък с над 25000 фирми от държави извън ЕС; 

 25000 доклади за сектори и доклади / данни за 170 държави, над 30000 международни търговски 
изложения и 4000 бизнес асоциации. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Резултатите от практиката могат да бъдат приложени във всички страни, в смисъл че порталът 
EXPORTGATE.GR функционира двупосочно - или изнася продукти от Гърция и ги внася в друга държава, 
или изнася продукти от друга държава и ги внася на гръцкия пазар. Порталът свързва производители и 
доставчици на услуги  с пазари не само в Европа, но и в цял свят. Порталът е на английски език и така може да 
се използва в международен план. Той изисква проста регистрация с помощта на формуляр и е целенасочен  
и лесен за ползване от потребителите. 

Разни (връзки и бележки) 

Уебстраница на Exportgate: www.exportgate.gr  
Линка за регистрация в Export gate: https://www.exportgate.gr/main/register    
Инициатива „Go International“: http://go-international.gr   
Юробанк: http://www.Eurobank.gr/online/home/index.aspx?lang=gr   

 

http://www.exportgate.gr/
https://www.exportgate.gr/main/register
http://go-international.gr/
http://www.eurobank.gr/online/home/index.aspx?lang=gr
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НАМИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПАРТНЬОРИ 2.0 – 
СТОЙНОСТТА НА СРЕЩАТА  

Представена от: UNIMOL (Университет Молизе) 

Име на организацията  CDO.net Srl 
CDO: Compagnia delle Opere 

Вид на организацията  Ltd. 

Адрес Via Legnone, 20 
(организационен 
секретариат) 

Пощенски код  20158 

Град и регион  Милано Държава  Италия 

Телефон  Факс  (+39) 0267396206 

Електронна поща info@e-matching.it  Уебсайт www.e-matching.it  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Деветото издание на „Намиране на подходящи партньори 2.0”, се проведе на традиционното място на 
Миланския изложбен център в Ро (Милано), от 25 до 27 ноември 2013 г.. 
Като първа стъпка, фирмите, които искат да участват в проявата, описват в портала www.e-matching.it своите 
бизнес операции и нужди, както и ползите от техните продукти и услуги. Тези подробности се съпоставят и 
свързват, за да се изготви график на персонализирани срещи за всеки участник. Всяка фирма предоставя 
своите предложения и капацитет на разположение на мрежата и проучва собствените си нужди, за да определи, 
кои срещи представляват по-голям интерес за нея. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

„Намиране на подходящи партньори 2.0” е отлична възможност за изграждане на нови делови връзки. 
„Намиране на подходящи партньори 2.0” предоставя на бизнесмените уникална възможност да изберат нови 
доставчици, да срещнат потенциални клиенти, да проучат пазарите, да се интернационализират и да правят 
иновации. В рамките на културния контекст на италианския пазар, в който МСП винаги са се интегрирали и са 
изграждали мрежи, „Намиране на подходящ партньор 2.0” предоставя шанс за разширяване и прецизиране на 
тези мрежи. 
Тъй като участниците в „Намиране на подходящ партньор 2.0” идват от голям брой различни сектори, 
фирмите могат да извлекат полза от голямото разнообразие от потенциални връзки. 
През последните години наред с големите предприятия участват и основните публични институции. 
Някои примери от изданието през 2012г.: регионалният съвет на Ломбардия, както и тези на регионите: 
Емилия Романя, Сардиния и Венето, ACEA, ACI Global, A2A, Alitalia, ATM, Bombardier, Busi Group, Camozzi 
Holding, CMB, Comau, Enel, Engineering, Farchioni Olii, Ferrovie Nord Milano, Ferrarini, Finmeccanica, Fondazione 
Meeting per l‟amicizia fra i popoli, Hertz, Honeywell, Metropolitana Milanese, Microsoft, Obiettivo Lavoro, Poste 
Italiane, Primavera, Renault, Sorgenia, Total, 3 Italia and Unicredit Group. 

Използвани иновативни елементи 

Регистрираните фирми се разделят на категории:  

mailto:info@e-matching.it
http://www.e-matching.it/
http://www.e-matching.it/
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Строителство и инсталации; Услуги и обучение; Селско стопанство и храни; Информационни и 
комуникационни технологии; Механика и превозни средства; Маркетинг, реклама и търговско развитие; 
Здравеопазване; Дървообработване, мебели и обзавеждане; Енергетика, отопление и околна среда; 
Консултантски ателиета; Текстил и облекло; Електроника и електротехника; Преработваща промишленост; 
Транспорт и логистика; Туризъм, кетъринг и благосъстояние; Химически продукти, каучук и пластмаса; 
Финанси, кредити, застраховки и обществени органи; други. 
Добре измислената формула на „Намиране на подходящи партньори” е достъпна за всякакви бюджети (за 
договорните условия вж. формуляра за участие и общите правила към него). 
„Намиране на подходящи партньори 2.0” предлага огромно разнообразие от решения в рамките на услугата, 
включително: 

 Включване на името на вашата фирма в портала www.e-matching.it; 

 Шанс да правите бизнес с фирми от всички сектори; 

 Високо квалифицирани семинари и обучителни сесии; 

 Срещи с чуждестранни оператори, които ви помагат да се интернационализирате; 

 Участие в конференции и прояви, които привличат водещи фигури от обществените и деловите 
среди; 

 График на срещите с интензивна работна програма; 

 Присъствие в каталога на участниците, който се разпространява в 10000 екземпляра и е ценен 
наръчник за света на бизнеса. 

Елементи на добавена стойност 

 Името на фирмата присъства в портала www.e-matching.it до следващото издание; 

 Специализирана услуга и инструменти за интернационализация. „Намиране на подходящ партньор 
2.0” предлага възможност да се срещнете с международни купувачи и фирми от 40 различни държави; 

 Организиране на тематични семинара; 

 Специализиран бюлетин със специална насоченост върху въпросите на интернационализацията 
(само на италиански език). 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Разходи за персонал, национален и местни офиси на CDO. 
Всяко предприятие плаща такса за участие в проявата и за получаване на различни видове колективни и 
индивидуални щандове с различни размери. 
Цената за членове на CDO е различна от тази за нечленове. 
 Такса 

Вид щанд Член на CDO Нечлен 

Основен € 2.500,00 € 3.000,00 

Открита платформа € 1.850,00 € 2.250,00 

Открита платформа 
(колективен щанд „макси”, до 12 
предприятия) 

€ 1.500,00 € 1.800,00 

Плюс € 6.000,00 

http://www.e-matching.it/
http://www.e-matching.it/
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Персонал 

Служители на непълен работен ден за рекламни дейности, бизнес развитие, подпомагане и организация на 
прояви: 10 от националния централен офис на CDO и 100 служители от 38 местни офиси на CDO. 

Ноу-хау 

За деветте години дейност в рамките на проявата, обучението в процеса на работа непрекъснато се подобрява. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Основните пречки през последните две години бяха: 

 Времето от първоначалната проява на интерес за участие от страна на фирмата до момента на 
абониране за „Намиране на подходящ партньор 2.0”; 

 Колкото повече време минава, толкова по-малко остава за организиране на участието. В резултат на 
това се намалява ефективността на проявата. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Мерки за преодоляване на пречките: 

 Порталът е обновен, за да могат фирмите бързо да откриват възможности и партньори, които биха 
могли да представляват интерес; 

 През последните седмици преди проявата местните офиси на CDO са изцяло ангажирани с 
подпомагането на предприятията. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

 Постоянно нарастващ брой стокови групи и предприятия; 

 Едновременно присъствие и намиране на подходящи партньори от стопанските и нестопанските 
сектори. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Проявата „Намиране на подходящ партньор 2.0” е резултат от интензивната целогодишна дейност на CDO. 
Местните прояви като „Разширяване чрез намиране на подходящ партньор” са полезни подготвителни 
стъпки за националната проява. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Проявата доживя своето девето издание в края на 2013 г. 
Участващите фирми в най-важните стокови групи през 2012 г. са: 

 Строителство и инсталации: 248; 

 Селско стопанство и храни: 229; 

 Услуги и обучение: 231; 

 Здравеопазване: 130 (включително 42 болници); 

 Текстил и облекло: 70; 
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 Транспорт и логистика: 52; 

 Енергетика, отопление и околна среда: 97; 

 Туризъм, кетъринг и благосъстояние: 48. 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени  

За трансфера на тази добра практика е необходимо да се изгради капилярна структура, която обхваща 
възможно най-голям брой предприятия от различни сектори. Как? Чрез социална мрежа за предприятия или 
фирмена асоциация като CDO. 

Разни (връзки и бележки) 

Намиране на подходящ партньор 2013 – Брошура (НА АНГЛИЙСКИ): 
http://www.e-
matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1500&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni/ 
Намиране на подходящ партньор 2013 – Брошура (НА БЪЛГАРСКИ): 
http://www.e-
matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1492&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni 

 
 

http://www.e-matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1500&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni/
http://www.e-matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1500&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni/
http://www.e-matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1492&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni
http://www.e-matching.it/cdo/UploadFileService?allegatoId=1492&folderImg=/var/opt/cdo/data2013/comunicazioni
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НАЦИОНАЛЕН ЕКСПОРТЕН ПОРТАЛ – БЪЛГАРИЯ (НЕПБГ) 

Представена от: БЦП МСП (Бизнес център за подпомагане на малки и средни 
предприятия) 

Име на организацията  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) 

Вид на организацията  Държавна агенция 

Адрес ул. „Леге” №2-4 Пощенски код  1000 

Град и регион  София Държава  България 

Телефон (+359) 29407940 Факс  (+359) 29407993 

Електронна поща office@sme.government.bg  Уебсайт www.sme.government.bg/en/  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Практиката НЕПБГ е част от проекта „Насърчаване на интернационализацията на МСП”, изпълняван по ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. 
Общата цел на проекта е „Укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на 
европейския и световните пазари и ефективно използване на предимствата на единния европейски пазар. 

Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Уеб-базираният портал е ефективен инструмент за подпомагане навлизането на МСП на чуждестранните 
пазари и намирането на чуждестранни бизнес партньори и инвеститори. 
Основните характеристики на НЕПБГ са: 

 Свободен достъп до богата база данни и полезна информация; 

 Регистрация във фирмен каталог на експортно ориентираните предприятия; 

 Намиране на актуални бизнес предложения, прояви и дейности; 

 Търсене на подходящи бизнес партньори (match-making); 

 Двуезична версия на портала на български и на английски език. 
Достъпът до функционалността на портала е предназначен за три вида потребители: 

 Регистриран потребител – има достъп до цялата информация на портала; 

 Регистриран потребител с асоциирано предприятие – има достъп до цялата информация на портала, 
може да актуализира данните на предприятието, да качва информация за продукти; 

 НПО – представители на всички браншови организации, които след регистрация в портала имат 
възможност да качват информация за своята организация. 

Регистриран потребител с асоциирано предприятие: 

 Представителите на фирмите, желаещи да се регистрират в базата данни на портала, попълват 
специална он-лайн регистрационна форма с актуална информация за предприятието и изпращат 
подписани и подпечатани формуляри по електронна поща, факс или по пощата. Изпращането на 
потвърждение е необходимо като превантивна мярка срещу злоупотреби. 

mailto:office@sme.government.bg
http://www.sme.government.bg/en/
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Използвани иновативни елементи 

 Фирмен каталог: 
Съдържа база данни с експортно ориентираните български предприятия с възможност за търсене с помощта 
на филтри по критерии – продукт, сектор и отрасъл на икономиката, които се задават от потребителя; 

 Разработени са 18 експортни стратегии, които могат да бъдат свалени свободно от портала: 
Двете стратегии, които представляват специален интерес за проекта AGRO-START, са: 

o ЕКСПОРТНА СТРАТЕГИЯ „Производство на хранителни продукти”; 
o ЕКСПОРТНА СТРАТЕГИЯ „Производство на напитки”; 

 Сред другите основни услуги на НЕПБГ са: 
o Най-популярни сектори и продукти – анализ на експортно ориентираните сектори и 

продукти; 
o Инициативи в страната – информация за обучения и бизнес форуми, регистрационни 

форми и проучвания; 
o Инициативи в чужбина – информация за международни панаири, търговски мисии и бизнес 

форуми; 
o Информационни и консултантски услуги; 
o Комуникация с търговските представителства; 
o Български предприятия, търсещи партньори. 

Елементи на добавена стойност 

 Попитай експерта: 
При необходимост от консултация по конкретен казус или въпрос потребителите на Националния експортен 
портал могат да отправят запитване към екипа на ИАНМСП на електронна поща: 
expert@export.government.bg ; 

 E-бизнес – това под-меню осигурява: 
o Виртуално бизнес пространство; 
o Пряка връзка производител - потребител; 
o Незабавен достъп до информация; 
o Възможност за публикуване на мултимедийни презантации на продукти (снимки и др.); 
o Възможност за насърчаване на стоки и услуги, максимално отговарящи на заявките на 

клиентите; 
o Възможност за идентифициране на нуждата от нови продукти от мениджмънта на МСП; 
o E-бюлетин – досега са публикувани 8 e-бюлетина. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

1. За разработването на Националния експортен портал – България са изразходвани 120000 лв.; 
2. Разходите за хардуер са 44000 лв.; 
3. Разработване на секторни експортни стратегии за 18 експортно ориентирани сектора, определени от 

Министерството на икономиката и енергетиката – 793200 лв.. 

Персонал 

Персоналът на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е общо 55 души. 

mailto:expert@export.government.bg
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Ноу-хау 

Проведени са следните въвеждащи, информационни и специализирани семинари: 

 56 въвеждащи обучения за изграждане на капацитет и знания у българските предприятия за навлизане 
на международните пазари; 

 33 семинари за всички действащи инструменти за насърчаване на износа, предлагани от държавните 
институции, различни институции за насърчаване и международни програми; 

 36 специализирани семинара за насърчаване на износа по сектори. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, бариери в знанията и други 

Ремонтът на помещенията, предвидени за ползване по проекта, беше отложен поради промяна на седалището 
на агенцията 3 пъти за последните 2 години. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

Забавянето беше преодоляно и договореното оборудване беше инсталирано след успешния ремонт на 
помещенията. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

След присъединяването на България към ЕС през 2007 г. на теория всички български предприятия, 
включително МСП, получиха достъп до огромния единен европейски пазар. За практическото осъществяване 
на тази възможност и успешното навлизане на българските МСП на международните пазари беше 
необходимо да се осигури леснодостъпна информация и стимули за насърчаване на експортно 
ориентираното производство, както и широкото участие в панаири и мисии. Тази цел беше успешно решена 
с разработването и поддръжката на Националния експортен портал - България. 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

Бързото развитие на уеб-базираните услуги в много области на икономиката предизвика необходимостта от 
съвременна интегрирана информационна услуга, която да подпомага българските МСП да се адаптират и да 
променят своите производствени процеси, за да могат да навлязат успешно и да развиват дейност на 
международните пазари. Националният експортен портал – България, разработен и поддържан от ИАНМСП, 
успешно отговаря на това търсене. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Досега във фирмения каталог на НЕПБГ са регистрирани над 62000 предприятия, включително: 
Хранително-вкусова промишленост 4576; Напитки 719. 
Разпространени са осем е-бюлетина с актуална информация за рекламни дейности и стимули за подпомагане 
на МСП при участието им в международни панаири, изложения и търговски мисии. 
Всеки регистриран субект (лице или фирма) може да получи имената и данните за връзка с всички български 
търговски представители по света. Освен това съществува специално подменю „Новини от търговските 
представителства”. 
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ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Националният експортен портал – България е уеб-базирана платформа, която лесно може да бъде 
прехвърлена към друга държава. 
В сегашното си състояние НЕПБГ може да се ползва от всички без ограничение и да се търси информация в 
него на български и английски език. Осемнадесетте експортни стратегии могат да бъдат свалени свободно на 
български и на английски език от всеки регистриран потребител. 

Разни (връзки и бележки) 

http://export.government.bg/ianmsp/en/home    

http://export.government.bg/ianmsp/en/home
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РЕГИОНАЛНА/НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ (ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК, 
ОВЦЕ, АГНЕТА, КОЗИ) В АЛБАНИЯ – ПЛАТФОРМА ЗА ИКТ 

Представена от: CBPD (Център за бизнес и парламентарен диалог) 

Име на организацията  Асоциация по животновъдство “Ionian” 

Вид на организацията  Асоциация 

Адрес Rruga Studenti, Lagjia Nr.3 
Дирекция „Селско 
стопанство”, Саранда 

Пощенски код  9701 

Град и регион  Саранда Държава  Албания 

Телефон (+355) 4222905 Факс  (+355) 4222905 

Електронна поща qengjatejonit@hotmail.com  
qengjatejonit@yahoo.com  

Уебсайт  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общо описание на практиката 

Тази добра практика представлява изпълнение на платформа за ИКТ, която поддържа система за постоянна 
идентификация и проследяване на селскостопански продукти от стопанството до масата и допринася за 
постигането на съответствие с европейския стандарт за качество и  реклама на продуктите. 
Изпълнение на ИКТ:  изграждането на системата за постоянна идентификация и проследяване на 
селскостопански продукти от стопанството до масата е предвидено в два етапа: 

 Първи етап: изграждане на регионално ниво; 

 Втори етап: изграждане на национално ниво. 
Мисията на тази платформа е да допринесе значително за рекламата на продуктите и целевата група, за 
постигането на съответствие с европейския стандарт за качество и за подобряването на безопасността на 
храните. 
Подобряването на производителността в сектора на животновъдството в Албания е част от изпълнението на 
проекта. 
Чрез изпълнението на този проект се насърчава и постига: 

1. Подобряване на практиките за управление на стадата с цел повишаване на тяхната продуктивност;  
2. Създаване на търговска система за по-добро остойностяване на продуктите в съответствие с 

пазарните изисквания; 
3. Изграждане на хранителната верига; 
4. Изграждане на знания и капацитет на частните оператори в сектора на храните за спазване на 

новото законодателство в областта на храните; 
5. Система за проследяване и етикетиране на продукти от животински произход. 

mailto:qengjatejonit@hotmail.com
mailto:qengjatejonit@yahoo.com
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Описание на услугите, предоставяни от организацията за подпомагане на бизнеса 

Изпълнението на проекта е свързано с разработването, изграждането и поддържането на информационна 
система, която позволява: 
Бързо да се ограничат и премахнат възможни кризи чрез бързо реагиране на проблеми, свързани с болести по 
животните и безопасността на храните. 
Повторно проследяване на всички идентифицирани животни до тяхното стопанство и произход или 
селскостопанските продукти до производственото им предприятие, за да се знае тяхната история, движение и 
настоящо местоположение. 
Подобряване на възможностите за диагностика и проверка, с което се намалява риска при износ и внос на 
живи животни и селскостопански продукти. 
Предимствата са следните: предотвратяване на разпространението на болести; икономически предимства; 
отговор на загрижеността на потребителите; добавяне на стойност при продажбите и маркетинга; достигане до 
европейския пазар; рекламиране на целевата група. 

Използвани иновативни елементи 

Автоматизация:  За да помогне за проследяването на животните, екипът на проекта предложи няколко 
инструмента, съвместими с радиочестотните идентификатори (RFID tags), т.е. комплект от три инструмента, 
включващ четящо устройство за радиочестотния идентификатор (RFID stick reader), маркировки за „статус” 
(предварително програмирани електронни идентификатори) и свободен софтуер за декларация Форма CLIC, 
който позволява бързо попълване на различни декларации и предаване на данните на „Ionian” с електронна 
поща. Използването на тези инструменти в процеса на идентификация и проследяване ще премахне голяма 
част от бюрокрацията и техническите грешки. 
Ролята на инструментите: всеки компонент от автоматизираната тройна система има важна роля: четящото 
устройство за радиочестотния идентификатор позволява лесно прочитане на ушната маркировка на 
животното. 
Работа с тези инструменти: автоматизираната тройна система улеснява работата чрез 5 лесни за изпълнение 
стъпки. 

Елементи на добавена стойност 

Системата на веригата на стойността:  
Качество – надеждност – доверие и Контрол – хигиена – прозрачност – проследяване. 
 
Платформата за ИКТ „Ionian” прилага принципите за безопасност на храните и проследяване по цялата 
верига „от стопанството до вилицата”. Наличието на ясни производствени принципи, задължителни за 
всички членове (асоциация „Правила и норми за добри практики”) ще осигури здрави и висококачествени 
агнета / други животни. Високите стандарти за хигиена и контрол на клането, транспорта и продажбите ще 
осигурят безопасно и прясно месо за потребителите. 

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
УСЛУГИТЕ 

Икономически ресурси 

Партньори на този проект, наречен „PALA”, са: 

 Министерството на селското стопанство, храните и защита на потребителите; 

 Органите на местното управление; 
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 Животновъди – Асоциация Ionian е партньорът, който отговаря за изпълнението на платформата 
ИКТ за проследяване по време на двата етапа. 

Бюджетът за изпълнението на PALA е 5 милиона евро. 
Бюджетът за изпълнението на платформата за ИКТ е € 300.000,00 (регионално/национално ниво). 

Персонал 

Екипът на проекта включва: ръководител, специалист по животновъдство, експерт по идентификация и 
проследяване на животни (ИПЖ), ИТ експерт. 
Участващи партньори: местни/държавни организации; Университет Тирана; организации за контрол на 
пазара на млечните продукти; организации за контрол на изпълнението; фирми за транспорт на животни; ИТ 
фирми. 

Ноу-хау 

Чрез изпълнението, Асоциацията по животновъдство „Ionian” ще заеме последователна позиция, за да 
защити, насърчи и подкрепи икономическата жизнеспособност на животновъдството (едър рогат добитък, 
овце, агнета, кози). 
Веригата на стойността ще прилага принципите за безопасност и проследяване на храните по цялата верига 
„от фермата до вилицата”.  
Ясните производствени принципи, задължителни за всички членове (асоциация „Правила и разпоредби за 
добри практики) ще осигурят здрави агнета с добро качество. 

Пречки и фактори за успех 

Възникнали технически, финансови проблеми, затруднен достъп до знания и други 

Услугата е разработена специално за задоволяване на специфичните потребности на южния район на 
Албания на първия етап и на целевата група в цялата страна на втория етап. Проблем представлява 
промотирането на тази платформа за ИКТ и използването й от целевата група, както и непознаването й от 
потребителите. 

Предприети мерки за преодоляване на пречките 

1. Реклама в медиите (спотове по националната и местните телевизии); 
2. Обучения; 
3. Рекламна кампания. 

Фактори за успех, които улесняват предоставянето на услугата 

По време на изпълнението на проекта много важна роля изиграха следните организации: 
Държавната организация и университетът осигуриха следните услуги: 
Представяне на проучване за приложимост на изграждането на система за електронна идентификация на овце 
и кози на Министерството на селското стопанство с оглед на дискусиите на европейско ниво относно 
евентуалното въвеждане на задължение за електронна идентификация на всички дребни преживни животни; 
Определяне на необходимите условия за евентуална генерализация на електронната идентификация, нейната 
осъществимост и икономическия интерес; Хармонизиране на подходящите албански и европейски 
разпоредби; Осигуряване на по-добра представа за разходите, ползите и ограниченията, свързани с 
използването в реални мащаби на електронната идентификация и елементите, позволяващи да се защити 
справедливо разпределение на разходите между участниците; Техническа помощ и мониторинг на 
изпълнението във всички райони на Албания,  обхващащ около 25000 животновъди с почти 3 милиона глави 
добитък, от които 1,8 милиона овце. 



 

 
 

 

127 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

НАЧАЛНА ТОЧКА И НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Определяне на потребностите и начална точка 

В началото от стопанските производители не се събираше основна информация за производството и 
възпроизводството на животни. През 2003 г. по проект, финансиран от ЕС, бяха осигурени основни средства 
и определени изискванията за събирането и обработката на зоотехнически данни в бившия 
Научноизследователски институт по животновъдство (IKZ). Въведената система за контрол на храните, от 
производството до преработката, включително транспортните вериги и системата за дистрибуция до 
магазините за продажба на дребно, е предмет на инспекция от компетентните органи. 

Настоящо положение и резултати от практиката 

Преките бенефициенти  на изпълнението на този проект са потребителите и стопанските производители. 
Настоящото положение в Албания може да бъде обобщено по следния начин: 

1. Все още не е постигнато високо ниво на безопасност на храните; 
2. Все още предстои създаването на научни консултации по някои аспекти на безопасността на храните; 
3. Липсва функционираща система за бързо предупреждение; 
4. Необходимо е да се засили комуникацията и диалогът с потребителите по въпросите на 

безопасността/качеството на храните и здравето; 
5. Необходимо е да се изградят мрежи с националните агенции и научните органи; все още не се 

прилагат редовно проверки за гарантиране постигането на съответствие с приемливите европейски 
стандарти за безопасност; 

6. Необходимо е да се създаде възможност за проследяване на продуктите по цялата хранителна верига 
(от стопанството до масата); 

7. Необходимо е да се разработят предложения/закони за сектора на храните за животни, 
постановяващи, че при производството им се използват само подходящи материали и се извършва 
ефективен контрол на използването на добавки; 

8. Необходимо е да се създаде механизъм за оценка на риска (риска, свързан със замърсяване на храните). 

ТРАНСФЕР НА ПРАКТИКАТА 

Резултати, които могат да бъдат прехвърлени 

Капацитетът на платформата да постигне дългосрочна устойчивост до края на проекта е основният проблем, 
свързан с устойчивостта на проекта: 35000 племенни овце в окръзите Саранда и Тепелене и 30000 
висококачествени агнета са продадени през годината в Тирана и Дуръс. 

Разни (връзки и бележки) 

www.qengjatejonit.al 
Платформата за ИКТ е в процес на изграждане (на последен етап) 

 
  

http://www.qengjatejonit.al/
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Други примери за добри практики 

Списъкът съдържа други примери за добри практики, които бяха представени от 
партньорите по време на семинарите. 

Раздел 1 

Ефективни подходи за услуги за диагностика и оценка на иновативни и/или ефикасни 
производствени и оперативни процеси за целевите сектори 

Заглавие Консултантски услуги в областта на храненето на животните 
Изпълнител Top Nutrition Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

top.nutrition@yahoo.com  Уебсайт  

 

Заглавие Консултантски услуги за: 
- Подготовка на проекти, финансирани от ЕС и изпълнение на Националната 
програма за развитие на селските райони; 
- Обучения за повишаване на знанията и техническите умения, предназначени 
за селскостопански работници/предприемачи/служители на МСП от 
селското стопанство; 
- Индивидуални консултации за селскостопанските производители по 
технически, икономически и законодателни аспекти.  

Изпълнител Селскостопанска камара Дамбовита Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

ojca_dambovita@yahoo.com  Уебсайт www.ccidb.ro  

    
 

Заглавие - Писане на проекти за малки и средни предприятия (МСП) (оценка на 
възможностите, жизнеспособност и надеждност на бизнеса, писане на 
проекти, помощ/оценка по време на изпълнението на проекта) 
- Обучение на служителите на МСП в селското стопанство и други 
заинтересовани лица за създаване на предприятие или работа в този сектор 
- Стратегии от обществен интерес (Стратегия за борба със засушаването в 
окръг Галац) 

Изпълнител Селскостопанска камара Галац Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

cameraagricola_galati@yahoo.com  Уебсайт www.ojcagalati.ro   

    
 

Заглавие Консултации за изготвянето на проучване за осъществимост във връзка с 
презасаждането на естествена ливада в село Rosiori/окръг Браила 

Изпълнител „Долното течение на Дунав”, Университет 
Галац, Факултет по машиностроене 
Браила, Катедра „Селско стопанство” 

Представена от: SE RDA / ADR SE 

Електронна 
поща 

gheorghe.voicu@ugal.ro  Уебсайт www.ingineriebraila.ugal.ro  

    
 

mailto:top.nutrition@yahoo.com
mailto:ojca_dambovita@yahoo.com
http://www.ccidb.ro/
mailto:cameraagricola_galati@yahoo.com
http://www.ojcagalati.ro/
mailto:gheorghe.voicu@ugal.ro
http://www.ingineriebraila.ugal.ro/
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Заглавие Започване на агробизнес чрез подпомагане на биологичното земеделие в 
рамките на проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на 
замърсяването” 

Изпълнител БЦЛ Русе ЕООД Представена от: БЦП МСП 
Електронна 
поща 

bcl@smebg.net  Уебсайт … 

    
 

Заглавие Учене през целия живот и професионално обучение на селскостопанските 
производители 

Изпълнител Висше училище по агробизнес и развитие 
на регионите – Клон Русе (ВУАБРР) 

Представена от: БЦП МСП 

Електронна 
поща 

… Уебсайт www.uard-ruse.bg  

    
 

Заглавие Услуга за диагностика и оценка на биологичните, екологичните, 
икономическите и социалните фактори за създаването на устойчиви 
интегрирани растениевъдни и животновъдни МСП 

Изпълнител КИТ-48 Представена от: БИФ 
Електронна 
поща 

kit-48@abv.bg  Уебсайт -в процес на изграждане- 

    
 

Заглавие Обществени консултации за пчеларите в Словения 
Изпълнител Čebelarska zveza Slovenije 

Словенска асоциация на пчеларите 
Представена от: KGZS 

Електронна 
поща 

lidija.senic@czs.si  Уебсайт www.czs.si  

    
 

Заглавие Обществени консултации за стопанските производители в Словения 
Изпълнител Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Словенска камара за селско и горско 
стопанство на Словения 

Представена от: KGZS 

Електронна 
поща 

miran.naglic@kgzs.si  Уебсайт www.kgzs.si  

    
 

Заглавие Консултации за управлението и обезвреждането на отпадъци от селското 
стопанство 

Изпълнител Agricoltura Service Bari Представена от: Confagricoltura Puglia 
Електронна 
поща 

bari@confagricoltura.it  Уебсайт www.confagricoltura.it  

 

Заглавие Консултации за достъп до финансов кредит 
Изпълнител Confagricoltura Centro Servizi Foggia Представена от: Confagricoltura Puglia 
Електронна 
поща 

economico.foggia@confagricoltura.it  Уебсайт www.confagricoltura.it  

 

mailto:bcl@smebg.net
http://www.uard-ruse.bg/
mailto:kit-48@abv.bg
mailto:lidija.senic@czs.si
http://www.czs.si/
mailto:miran.naglic@kgzs.si
http://www.kgzs.si/
mailto:bari@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.it/
mailto:economico.foggia@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.it/
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Заглавие BELOQ (под прага на значимост): Осигуряване пускането на пазара на 
градинарски продукти без количествено измерими остатъци от препарати за 
растителна защита като пестициди (не само под МДГОВ) 

Изпълнител RodaxAgro Ltd. Представена от: ERFC 
Електронна 
поща 

parabem@hol.gr  Уебсайт www.rodaxagro.gr   

 

Заглавие Спасете пчелите 
Изпълнител ApiCarrelli Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

apicarrelli@libero.it  Уебсайт apicarrelli.blogspot.com  

    
 

Заглавие СИСТЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ БИОТЕХНОЛОГИИ НА SACOM (Цялостна 
помощ за използването на природните ресурси) 

Изпълнител SACOM Ltd. Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

enrico.torzi@grupposacom.com  Уебсайт www.grupposacom.com  

 

Заглавие Процес на предварително класиране (за проекта „На мама” (MAMA‟s) – 
събиране на домашни висококачествени продукти, приготвени по 
традиционни рецепти) 

Изпълнител МАКЕДОНИЯ-ЕКСПОРТ Представена от: FFRM (Федерация на стопанските 
производители в Република 
Македония) 

Електронна 
поща 

petar.lazarov@macedonia-export.com  Уебсайт www.macedonia-export.com  
www.macedonia-consulting.com  
www.mamasfood.mk  

 

   
 

Заглавие Справочник с данни за пазара за бъдещия износ на МСП от селското 
стопанство/агробизнеса 

Изпълнител EPI CENTAR International Представена от: FFRM 
Електронна 
поща 

contact@epicentar.mk  
sorozovic@epicentar.mk  

Уебсайт www.epicentar.mk   

    
 

mailto:parabem@hol.gr
http://www.rodaxagro.gr/
mailto:apicarrelli@libero.it
http://apicarrelli.blogspot.com/
mailto:enrico.torzi@grupposacom.com
http://www.grupposacom.com/
mailto:petar.lazarov@macedonia-export.com
http://www.macedonia-export.com/
http://www.macedonia-consulting.com/
http://www.mamasfood.mk/
mailto:contact@epicentar.mk
mailto:sorozovic@epicentar.mk
http://www.epicentar.mk/
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Раздел 2 

Ефективни подходи към инструментите за финансово подпомагане за МСП в старите и новите 
държави членки и в страните кандидатки и подпомагане на МСП за оповестяване на 
съществуването им и достъпа до тях (финансово подпомагане за предприемачи, иновативни 
подходи и други) 

Заглавие Програма за земеделските производители 
Изпълнител Министерство на селското стопанство и 

много други обществени и частни 
институции 

Представена от: AGROSTAR 

Електронна 
поща 

comunicare@madr.ro  Уебсайт www.madr.ro  

    
 

Заглавие Подпомагане на МСП за достъп до Националния план за развитие на 
селските райони (НПРСР) 

Изпълнител Федерация AGROSTAR чрез Регионален 
център за предприемачите от селските 
райони – Muntenia 

Представена от: AGROSTAR 

Електронна 
поща 

contact.muntenia@federatia-agrostar.ro  Уебсайт www.federatia-agrostar.ro  

    
 

Заглавие Достъп до средства за земеделско ползване в секторите растениевъдство и 
животновъдство 

Изпълнител Разплащателна агенция за развитие на 
селските райони и рибарство 

Представена от: SE RDA / ADR SE 

Електронна 
поща 

gheorghe.voicu@ugal.ro  Уебсайт …  

    
 

Заглавие Гаранция от селскостопанската камара 
Изпълнител Селскостопанска камара Галац Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

cameraagricola_gl@yahoo.com  Уебсайт www.ojcagalati.ro  

    
 

Заглавие Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса - Helas 
Изпълнител Асоциация на промишлеността в Тесалия 

и Централна Гърция 
Представена от: CERTH / IRETETH  

Електронна 
поща 

svaina@sbtke.gr  Уебсайт www.sbtke.gr  
www.enterprise-hellas.gr  

    
 

Заглавие Регионален земеделски небанков револвиращ фонд (Агрофонд) 
Изпълнител Бенефициент: 

Бизнес център за подпомагане на МСП - 
Русе 
Оператор на фонда: 
БЦ Лизинг Русе ЕООД 

Представена от: БЦП МСП 

Електронна 
поща 

bcl@smebg.net  Уебсайт …  

    
 

mailto:comunicare@madr.ro
http://www.madr.ro/
mailto:contact.muntenia@federatia-agrostar.ro
http://www.federatia-agrostar.ro/
mailto:gheorghe.voicu@ugal.ro
mailto:cameraagricola_gl@yahoo.com
http://www.ojcagalati.ro/
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.sbtke.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
mailto:bcl@smebg.net
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Заглавие Ефективни подходи за Националната кредитна схема за инвестиции в 
селското стопанство, управлявана от Държавен фонд „Земеделие” 

Изпълнител Българска асоциация на фермерите (БАФ) Представена от: БИФ 
Електронна 
поща 

office@baf-bg.org  
bulassfarm@abv.bg  

Уебсайт www.baf-bg.org  

    
 

Заглавие Ефективни подходи за Националната програма за развитие на лозаро-
винарския сектор 2008-2013г. 

Изпълнител Сибола Агро Представена от: БИФ 
Електронна 
поща 

info@cibolabg.com  Уебсайт www.cibolabg.com  

    
 

Заглавие Обществен фонд на Република Словения за регионално развитие и развитие 
на селските райони 

Изпълнител Словенски фонд за регионално развитие Представена от: KGZS 
Електронна 
поща 

info@regionalnisklad.si  Уебсайт www.regionalnisklad.si  

    
 

Заглавие Поземлена банка на Словения 
Изпълнител Deželna Banka Slovenije 

Поземлена банка на Словенияa 
Представена от: KGZS 

Електронна 
поща 

natasa.primckrnc@dbs.si  
info@dbs.si  

Уебсайт www.dbs.si  

    
 

Заглавие Консултации по застраховане за управление на риска в селското стопанство  
Изпълнител Agricoltura Assicurazioni s.r.l. Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Електронна 
поща 

renatofariello@libero.it  Уебсайт …  

    
 

Заглавие Финансов инструмент за достъп до кредити 
Изпълнител Confagricoltura Servizi s.r.l. Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Електронна 
поща 

credito.foggia@confagricoltura.it  Уебсайт www.confagricoltura.it  

    
 

Заглавие Alexandros Baltatzis - Програма за развитие на селските райони 
Изпълнител Министерство на развитието на селските 

райони и храните 
Представена от: ERFC 

Електронна 
поща 

info@minagric.gr  Уебсайт www.minagric.gr  

    
 

Заглавие Схема за помощи за земеделски производители 
Изпълнител OPEKEPE Представена от: ERFC 
Електронна 
поща 

… Уебсайт www.opekepe.gr  

    
 

mailto:office@baf-bg.org
mailto:bulassfarm@abv.bg
http://www.baf-bg.org/
mailto:info@cibolabg.com
http://www.cibolabg.com/
mailto:info@regionalnisklad.si
http://www.regionalnisklad.si/
mailto:natasa.primckrnc@dbs.si
mailto:info@dbs.si
http://www.dbs.si/
mailto:renatofariello@libero.it
mailto:credito.foggia@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.it/
mailto:info@minagric.gr
http://www.minagric.gr/
http://www.opekepe.gr/
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Заглавие Услуги за финансиране на МСП от селските райони: Гаранционни 
фондове 

Изпълнител SGFA - Società di Gestione Fondi per 
l‟Agroalimentare S.r.l (Дружеството с 
ограничена отговорност, собственик на 
100% от капитала е ISMEA (Институт за 
изучаване, изследване и информация за 
пазара на земеделски продукти и храни)) 

Представена от: UNIMOL 

Електронна 
поща 

g.venceslai@ismea.it  Уебсайт www.ismea.it  
www.ismeaservizi.it  

    
 

Заглавие АГРОНЕТ: Постоянна мрежа за предоставяне на услуги в областта на 
производството на храни 

Изпълнител AGRONET Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

info@moliseversoil2000.it  Уебсайт www.moliseversoil2000.it  

    
 

Раздел 3 

Ефективни подходи за трансфер на технологии и иновации към МСП 

Заглавие БИО – Насърчаване на технологии за култури, които оказват слабо 
въздействие върху околната среда и осигуряват по-голяма икономическа 
ефективност на получената реколта 

Изпълнител Асоциация на био фермерите от Румъния Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

bioterra@internet.ro  Уебсайт www.bioterra.org.ro  

    
 

Заглавие Трансфер на нови технологии, използвани в сектора на 
зеленчукопроизводството за подхранване на растенията и водещи до 
производството на висококачествени семена за зеленчуци (хибриди и нови 
сортове) 

Изпълнител Профсъюз на земеделските 
производители, Олт 

Представена от: AGROSTAR 

Електронна 
поща 

ionpaunel@yahoo.com  Уебсайт …  

    
 

Заглавие TECHNOREGEN PROJECT – Иновативни научни изследвания за 
разработване и внедряване на нова технология за устойчиво преработване на 
възобновяемите ресурси от земеделските стопанства 

Изпълнител MARCOSER Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

Адрес на електронна поща Уебсайт www.marcoser.ro  

    
 

Заглавие Подпомагане на трансфера на технологии и иновации от Селскостопанска 
камара Галац 

Изпълнител Селскостопанска камара Галац Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

cameraagricola_gl@yahoo.com  Уебсайт www.ojcagalati.ro  

    
 

mailto:g.venceslai@ismea.it
http://www.ismea.it/
http://www.ismeaservizi.it/
mailto:info@moliseversoil2000.it
http://www.moliseversoil2000.it/
mailto:bioterra@internet.ro
http://www.bioterra.org.ro/
mailto:ionpaunel@yahoo.com
http://www.marcoser.ro/
mailto:cameraagricola_gl@yahoo.com
http://www.ojcagalati.ro/
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Заглавие Протокол за трансфер „От научните изследвания до промишлеността” 
Изпълнител CERTH / IRETETH Представена от: CERTH / IRETETH 
Електронна 
поща 

ckittas@uth.gr  Уебсайт www.cereteth.gr  

    
 

Заглавие Консултации от висококвалифицирани експерти за трансфер на технологии 
(SETT) 

Изпълнител Служба на старшите експерти (Фондация 
на германската промишленост за 
международно сътрудничество) 

Представена от: БЦП МСП 

Електронна 
поща 

s.nonnen@ses-bonn.de  Уебсайт www.ses-bonn.de  

    
 

Заглавие Използване на интернет-базираната платформа Bioferma.bg за предоставяне 
на услуги на земеделски производители на биологични продукти от секторите 
растениевъдство и животновъдство 

Изпълнител Биоселена – Фондация за биологично 
земеделие  
Био България ООД. 

Представена от: БИФ 

Електронна 
поща 

biogabrovo@mbox.digsys.bg  
info@bio-bulgaria.com  

Уебсайт www.bioselena.com 
http://bio-bulgaria.com  

    
 

Заглавие Отглеждане на домати с помощта на природата 
Изпълнител PRARADAJZ d.o.o. Представена от: KGZS 
Електронна 
поща 

info@lust.si  Уебсайт www.lust.si  

    
 

Заглавие Помощ за производството на селскостопанска биомаса от специални култури 
с цел добив на биогаз 

Изпълнител Confagricoltura Brindisi Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Електронна 
поща 

brindisi@confagricoltura.it  Уебсайт www.confagricoltura.net  

    
 

Заглавие Технически информационни услуги за подобряване на селскостопанското 
производство 

Изпълнител Anga Brindisi Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Електронна 
поща 

angabrindisi@angapuglia.it  Уебсайт www.angapuglia.it   

    
 

Заглавие Осемдесет години (1933-2013 г.) добри практики по предоставяне на услуги от 
Института за технология на селскостопанските продукти (ITAP) на МСП 

Изпълнител Институт за технология на 
селскостопанските продукти (ITAP) 

Представена от: ERFC 

Електронна 
поща 

cisrailides@yahoo.gr  Уебсайт www.itap-nagref.gr  

    
 

Заглавие Геотермична енергийна система с ниска енталпия 
Изпълнител Търговска камара на Кампобасо Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

cciaa@cb.legalmail.camcom.it  Уебсайт www.cb.camcom.it  

    
 

mailto:ckittas@uth.gr
http://www.cereteth.gr/
mailto:s.nonnen@ses-bonn.de
http://www.ses-bonn.de/
mailto:biogabrovo@mbox.digsys.bg
mailto:info@bio-bulgaria.com
http://www.bioselena.com/
http://bio-bulgaria.com/
mailto:info@lust.si
http://www.lust.si/
mailto:brindisi@confagricoltura.it
http://www.confagricoltura.net/
mailto:angabrindisi@angapuglia.it
http://www.angapuglia.it/
mailto:cisrailides@yahoo.gr
http://www.itap-nagref.gr/
mailto:cciaa@cb.legalmail.camcom.it
http://www.cb.camcom.it/
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Innovamolise 
Изпълнител Sviluppo Italia Molise Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

fspallone@sviluppoitaliamolise.it  Уебсайт www.sviluppoitaliamolise.it  
www.innovamolise.it  

    
 

Заглавие Приготвяне на плодови и зеленчукови консерви, маслини, зехтин, доматени 
консерви от местни сурови пресни продукти 

Изпълнител Ndermarrja Ushqimore, Berat Албания Представена от: CBPD 
Електронна 
поща 

sidneylks@yahoo.com  Уебсайт www.sidnejalbania.com  

 

Заглавие Цифровизация на свиневъдството – методи на радиочестотна идентификация 
(RFDI) 

Изпълнител ALBIDEA Представена от: CBPD 
Електронна 
поща 

… Уебсайт …  

 

Заглавие Разработване на практически примери за трансфер на технологии между 
местните предприятия и академичните среди 

Изпълнител Фондация „Център за започване на 
бизнес” - Битоля 

Представена от: FFRM 

Електронна 
поща 

s.trajkovska@bscbitola.org  Уебсайт www.bscbitola.org  

 

Заглавие ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ЦАРЕВИЦА: Увеличаване на производството 
на царевица чрез въвеждане на нова технология (капково напояване) и нови 
протоколи за земеделие 

Изпълнител Агенция на САЩ за 
международно развитие, проект 
„Разширяване на малкия бизнес” 
(SBEP)  Carana Corporation 

              Представена от: FFRM 

Електронна 
поща 

ddamjanovski@carana.com                Уебсайт  

  http://macedonia.usaid.gov/en/sectors/economic/RSMDP.html  

 

Раздел 4 

Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на предприемачеството в целевите сектори 

Заглавие AGAPIS & S.C. Valea Barcaului s.r.l. 
Изпълнител Фондация Agapis Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

office@agapis.ro  
vreau@sanatate-dulce.ro  

Уебсайт www.agapis.ro  
www.sanatate-dulce.ro  

 

mailto:fspallone@sviluppoitaliamolise.it
http://www.sviluppoitaliamolise.it/
http://www.innovamolise.it/
mailto:sidneylks@yahoo.com
http://www.sidnejalbania.com/
mailto:s.trajkovska@bscbitola.org
http://www.bscbitola.org/
mailto:ddamjanovski@carana.com
http://macedonia.usaid.gov/en/sectors/economic/RSMDP.html
mailto:office@agapis.ro
mailto:vreau@sanatate-dulce.ro
http://www.agapis.ro/
http://www.sanatate-dulce.ro/
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Развитие на предприемаческите инициативи в селските райони 
Изпълнител Федерация AGROSTAR Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

contact@federatia-agrostar.ro  Уебсайт www.federatia-agrostar.ro  

 

Заглавие Популяризиране на MARCOSER Ltd. на пазара 
Изпълнител MARCOSER Ltd. Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

office@marcoser.ro  Уебсайт www.marcoser.ro  

 

Заглавие Дни на жътва – Есенен панаир, 12-то издание в Галац 
Изпълнител Селскостопанска камара Галац Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

cameraagricola_gl@yahoo.com  Уебсайт www.ojcagalati.ro   

 

Заглавие AGRO-TOOL 
Изпълнител ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, 
ГЪРЦИЯ (C.A.E.) 

Представена от: CERTH / IRETETH 

Електронна 
поща 

spirosk@elios.gr  Уебсайт www.kaep.gr  

    
 

Заглавие Подпомагане на земеделските стопани по Мярка 143 „Предоставяне на съвети 
и консултиране в земеделието в България и Румъния” за периода 2007 – 2013 г. 

Изпълнител Национална служба за съвети в 
земеделието (НССЗ) 

Представена от: БЦП МСП 

Електронна 
поща 

lubo@naas.government.bg  
uoffice@naas.government.bg  

Уебсайт www.naas.government.bg  

    
 

Заглавие Финансовата интернет платформа “MoitePari.bg” – идеалният инструмент за 
улесняване на предприемачеството в секторите растениевъдство и 
животновъдство 

Изпълнител Моите Пари ООД Представена от: БИФ 
Електронна 
поща 

info@moitepari.bg  Уебсайт www.moitepari.bg  

 

Заглавие Селското стопанство е култура на производството (Селското стопанство е 
законът) 

Изпълнител KGZS Представена от: KGZS 
Електронна 
поща 

tatjana.vrbosek@kgzs.si  Уебсайт www.kgzs.si  

    
 

Заглавие Зехтинът свързва съседите 
Изпълнител Община Brda Представена от: KGZS 
Електронна 
поща 

info@obcina-brda.si  Уебсайт www.obcina-brda.si   

    
 

mailto:contact@federatia-agrostar.ro
http://www.federatia-agrostar.ro/
mailto:office@marcoser.ro
http://www.marcoser.ro/
mailto:cameraagricola_gl@yahoo.com
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mailto:spirosk@elios.gr
http://www.kaep.gr/
mailto:lubo@naas.government.bg
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http://www.naas.government.bg/
mailto:info@moitepari.bg
http://www.moitepari.bg/
mailto:tatjana.vrbosek@kgzs.si
http://www.kgzs.si/
mailto:info@obcina-brda.si
http://www.obcina-brda.si/
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Pacchetto Multimisura Giovani Agricoltori – пакет с набор от мерки за млади 
земеделски производители 

Изпълнител Регион Puglia – Политики за развитие на 
селските райони 

Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 

Електронна 
поща 

g.pagliardini@regione.puglia.it  Уебсайт www.svilupporurale.regione.puglia.it  

    
 

Заглавие Едно гише за насоки и подпомагане на предприемачеството на имигрантите в 
селското стопанство и хранително-вкусовия сектор 

Изпълнител CIHEAM - Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari (IAMB) / 
Confcooperative Puglia 

Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 

Електронна 
поща 

iamdir@iamb.it  Уебсайт www.iamb.it  

    
 

Заглавие ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ 
Американското фермерско училище – колеж Perrotis 

Изпълнител ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Представена от: ERFC 

Електронна 
поща 

cae@afs.edu.gr  
vvergos@afs.edu.gr  

Уебсайт www.afs.edu.gr  

    
 

Заглавие Изпълнение на мерки за помощи за установяване на млади земеделски 
производители  

Изпълнител Регион Молизе Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

… Уебсайт www.regione.molise.it  

    
 

Заглавие Придружаващо планиране – насоки за програмиране, насочено към 
подпомагане развитието на предприемачеството в Регион Молизе 

Изпълнител Sviluppo Italia Molise S.p.a. Представена от: Регион Молизе 
Електронна 
поща 

info@sviluppoitaliamolise.it  
PEC: sviluppoitaliamolise@legalmail.it  
pgesualdo@sviluppoitaliamolise.it  

Уебсайт www.sviluppoitaliamolise.it  

    
 

Заглавие Решаване на проблема с хранителните отпадъци чрез микровълнова пиролиза: 
можете ли да убиете с един куршум два заека? 

Изпълнител Mikroen Solutions Представена от: CBPD 
Електронна 
поща 

gshore@mikroen.com  Уебсайт www.mikroen.com  

    
 

Заглавие Създаване на оживление на пазара на пресни плодове и зеленчуци от 
земеделското стопанство в Албания 

Изпълнител Център за интегрирана селскостопанска 
Албания (CIAA) 

Представена от: CBPD 

Електронна 
поща 

info@ciaa.al  Уебсайт …  

    
 

mailto:g.pagliardini@regione.puglia.it
http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
mailto:iamdir@iamb.it
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Проект за подпомагане на МСП„Бизнес без граници” 
Изпълнител Фондация „Център за започване на 

бизнес” Битоля 
Представена 
от: 

FFRM 

Електронна 
поща 

s.trajkovska@bscbitola.org  Уебсайт www.bscbitola.org  

    
 

Заглавие Жени в мрежа за иновации и предприемачество 
Изпълнител Партньорство по проект WIN WIN: 

 
Партньори от Македония 
Община Ресен; 
Сдружение на майсторите на 
художествени занаяти ZUR „Македонски 
занаяти” Битоля: 
Асоциация за развитие на алтернативния 
туризъм   LJUBOJNO, v. Ljubojno 
 
Партньори от Гърция 
Център „Ергани” от Солун, Гърция 
Регион на Западна Македония 
 

Представена от: FFRM 

Електронна 
поща 

etno_m@yahoo.com  Уебсайт www.winwinproject.eu/en  

    
 

Раздел 5 

Ефективни подходи за подпомагане при оценка на навлизането на нови пазари, постигане на 
съответствие с европейските стандарти за качество, рекламиране на продукти и подпомагане 
на интернационализацията на МСП 

Заглавие Насърчаване на екологичното земеделие и екологичните продукти 
Изпълнител Асоциация „Био Румъния” Представена от: AGROSTAR 
Електронна 
поща 

office@bio-romania.org  Уебсайт www.bio-romania.org   

 

Заглавие Програма за информация и насърчаване на селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар (пазар на ЕС) и в трети държави 

Изпълнител Министерство на селското стопанство 
чрез Генералната дирекция за 
селскостопанска политика и стратегии 

Представена от: AGROSTAR 

Електронна 
поща 

promoagri@madr.ro  Уебсайт http://www.madr.ro/ro/promovare-
produselor-agricole.html  

 

Заглавие ПАНАИР INDAGRA  
Изпълнител ROMEXPO Представена от: SE RDA / ADR SE 
Електронна 
поща 

… Уебсайт …  

 

mailto:s.trajkovska@bscbitola.org
http://www.bscbitola.org/
mailto:etno_m@yahoo.com
http://www.winwinproject.eu/en
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AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Популяризиране на румънското вино 
Изпълнител Министерство на селското стопанство и 

развитието на селските райони чрез 
Националната програма за развитие на 
селските райони, Търговско-
промишлената палата, Агенцията за 
плащания и интервенции в селското 
стопанство, Националната федерация на 
местните групи за действие, 
Разплащателната агенция за развитие на 
селските райони и рибарство, частни 
инициативи и фирми, и др. 

Представена от: SE RDA / ADR SE 

Електронна 
поща 

… Уебсайт …  

 

Заглавие ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА-HELLAS 
Изпълнител Асоциация на индустриите в Тесалия и 

Централна Гърция 
Представена от: CERTH / IRETETH 

Електронна 
поща 

svaina@sbtke.gr  Уебсайт www.sbtke.gr  
www.enterprise-hellas.gr 
http://www.anko-eunet.gr/el/POD  

    
 

Заглавие Сериозна подкрепа за интернационализацията на малките предприятия – 
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса, България 

Изпълнител Консорциум „Европейска мрежа в 
подкрепа на бизнеса” – България 

Представена от: БЦП МСП 

Електронна 
поща 

enterprise-europe-network@smebg.net  Уебсайт www.enterprise-europe-
network.smebg.net  

    
 

Заглавие Подходи за ефективно подпомагане на популяризирането на българските 
млечни продукти на европейския пазар – програма „Европейско наследство на 
млечни продукти”  

Изпълнител Национална асоциация на 
млекопреработвателите 

Представена от: БИФ 

Електронна 
поща 

dslavova@abv.bg  Уебсайт http://www.european-dairy.com  

    
 

Заглавие Ефективни подходи за подпомагане постигането на съответствие с 
европейските стандарти за качество чрез признаване на Защитено географско 
указание (ЗКУ) на Европейския съюз за българското розово масло 

Изпълнител Сдружение „Българско розово масло” Представена от: БИФ 
Електронна 
поща 

office@bnaeopc.com  Уебсайт www.bnaeopc.com  

    
 

mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.sbtke.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.anko-eunet.gr/el/POD
mailto:enterprise-europe-network@smebg.net
http://www.enterprise-europe-network.smebg.net/
http://www.enterprise-europe-network.smebg.net/
mailto:dslavova@abv.bg
http://www.european-dairy.com/
mailto:office@bnaeopc.com
http://www.bnaeopc.com/


 

 
 

 

140 

AGRO-START Ръководство с добри практики 

Заглавие Заедно за постигане на нови успехи – интернационализация на МСП 
Изпълнител Словенска камара за селско и горско 

стопанство 
Камара на земеделските и хранително-
вкусовите предприятия  

Представена от: KGZS 

Електронна 
поща 

petja.segatin@gzs.si  Уебсайт www.gzs.si/zkzp  

    
 

Заглавие Постигане на съответствие с европейските стандарти – въвеждане на 
кръстосано спазване в Словения 

Изпълнител Словенска камара за селско и горско 
стопанство 

Представена от: KGZS 

Електронна 
поща 

anton.jagodic@kgzs.si  Уебсайт www.kgzs.si  

 

Заглавие Услугите на Confagricoltura за интернационализация 
Изпълнител Confederazione Generale dell‟Agricoltura 

Italiana – Confagricoltura 
Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 

Електронна 
поща 

polcom@confagricoltura.it  Уебсайт www.confagricoltura.it  

 

Заглавие Проект „Временен експерт за износ - E4E” – подпомагане на 
интернационализацията на МСП 

Изпълнител Unioncamere Puglia Представена от: CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Електронна 
поща 

teresa.ottolino@ba.camcom.it  Уебсайт www.unioncamerepuglia.it  

 

Заглавие MASTIHASHOP 
Изпълнител MEDITERRA S.A. - MASTIHASHOPS Представена от: ERFC 
Електронна 
поща 

mkavoura@mastihashop.com  Уебсайт www.mastihashop.com  

 

Заглавие EXPANDERE 
Изпълнител CDO Foggia Представена от: UNIMOL 
Електронна 
поща 

scaiola@cdofoggia.it  Уебсайт www.cdofoggia.it   

 

Заглавие Европейски информационен бизнес център - Албания 
Изпълнител Съюз на търговските камари на Албания Представена от: CBPD 
Електронна 
поща 

info@uccial.al  Уебсайт www.uccial.al  

 

Име PANTHEON Земеделско счетоводство 
Изпълнител Datalab Македония Представена от: FFRM 
Електронна 
поща 

ivanad@datalab.com.mk  Уебсайт www.datalab.com.mk  
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Настоящата публикация е изготвена под редакцията на университета в Молизе по проект 
„Транснационална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия  

в секторите животновъдство и растениевъдство – AGRO-START” 
 

Приоритет: Подпомагане на иновациите и предприемачеството 
Област на интервенция: Развитие на среда, даваща възможност за иновативно предприемачество 

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 

 
 
 

www.agro-start-see.eu 


