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1. Списък на съкращенията 

 

AGROSTAR Национална федерация на синдикатите от 
земеделието, хранителната промишленост, 
тютюневата промишленост и свързаните с тях области 
и услуги (Румъния) 

БИФ Сдружение “Български икономически форум”, 
България 

БЦП МСП Бизнес център за подпомагане на малки и средни 
предприятия - Русе, България 

КЗГС Камара на земеделието и горите на Словения 

ЦБПД Център за бизнес и парламентарен диалог, Албания 

CERTH-IRETETH Център за научни изследвания и технологии - Хелас - 
Институт за научни изследвания и технологии-
Тесалия, Гърция 

CONFAGRICOLTURA PUGLIA Регионална федерация на фермерите, Пулия  

ЕРРС Европейска регионална рамка за сътрудничество, 
Гърция 

ЕС Европейски съюз 

ФФРМ Федерацията на фермерите в Република Македония 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

НИРД Научно-изследователска и развойна дейност 

ЮИЕ Югоизточна Европа 

SE RDA/ADR SE Агенция за регионално развитие на Югоизточния 
район за развитие, Румъния 

МСП Малки и средни предприятия 

UNIMOL Университет Молизе, Италия 
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2. Предговор 

 

Не изобретявайте отново колелото, а го направете по-добро! 

 
Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в Югоизточна Европа (ЮИЕ) е не 

само документ, проект или просто насоки, а израз на отношение, което бихме искали да 
насърчим с цел по-доброто развитие на малките и средните предприятия в югоизточната 
част на Европа –особено тези, които се занимават с животновъдство и растениевъдство. 

Тъй като малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската 
икономика, те имат потенциала да изиграят основна роля за възстановяване на растежа 
в ЕС при условие, че навлязат в нови и подобрени пазари. Стъпвайки върху аргумента, че 
подкрепата за интернационализацията на МСП е в интерес на обществото, ключово 
действие е предоставянето на услуги в подкрепа на МСП с цел улесняване на тяхното 
участие в международния бизнес с приоритетни регионални пазари в ЮИЕ. 

Икономическото пространство на ЮИЕ представлява икономика, основана на 
МСП, в която секторите растениевъдство и животновъдство играят жизненоважна роля по 
отношение на икономическия растеж и възможностите за заетост. МСП обаче са 
изправени пред сериозни общи проблеми в устойчивото поддържане на 
конкурентоспособността си на своя национален пазар и на европейския пазар. 

Партньорите по проекта взеха решение да предприемат мерки по неотложната 
необходимост от подобряване на услугите в подкрепа на бизнеса, за да се разработи 
интегриран транснационален подход, който да помогне за предоставянето на конкретни 
услуги в подкрепа на МСП от сектора на растениевъдството и животновъдството.  

Общата цел на проекта е да се разработи Протокол за услуги в подкрепа на 
бизнеса в ЮИЕ, който да осигури на организациите за подкрепа на бизнеса насоки за 
това как най-добре да оценяват МСП, с цел да им се даде възможност да се справят с 
общите предизвикателства, пред които са изправени, както и за това как най-добре да се 
насочат МСП, така че те да могат напълно да оползотворят възможностите, които 
съществуват за тях в региона на ЮИЕ.  

Проектът е насочен към организациите в подкрепа на бизнеса и към служби, които 
предоставят помощ за МСП от икономическата зона на ЮИЕ, активни в сектора на 
животновъдството и растениевъдството, в т.ч. бизнес асоциации, търговски камари, 
организации за насърчаване на търговията и други обществени и частни агенции, 
консултантски фирми, синдикати, неправителствени организации, федерации на 
работниците и на работодателите, както и всички други заинтересовани страни. 

Освен това, проектът е насочен към регионалните публични власти в региона на 
ЮИЕ, които са компетентни в тази област. 

И накрая, но не и по значение, проектът е насочен към крайните бенефициенти и 
заинтересованите страни: МСП и предприемачите от региона на ЮИЕ, които работят в 
секторите животновъдство и растениевъдство. 

Тук ние предлагаме серия от онлайн инструменти, разработени по проекта, които 
да подпомогнат предлагането на по-добри услуги, адаптирани към секторите 
животновъдство и растениевъдство, за постигане на успешни резултати. 

Принципите, които бихме искали да насърчим, са следните: устойчивост  на 
околната среда, равни възможности, насърчаване на иновациите и създаване на 
синергии. 
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3. Резюме 

 
Протоколът за ЮИЕ дава предложения за това как да се подпомогне и насърчи 

иновативна среда за предприемачество на МСП в секторите животновъдство и 
растениевъдство. Въз основа на подхода на взаимното обучение, съществуващото 
партньорството вече установи добри практики, които са резултати от предишни проекти, 
както и новоустановени добри практики, с цел да се идентифицират най-адекватните от 
тях във връзка с успешни, прехвърляеми, иновативни и реалистични подходи.  

Въз основа на тези констатации партньорството изготви Протокола за услуги в 
подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, който включва инструменти за подкрепа, разработени в 
рамките на Проект AGRO-START: транснационална база данни за организации, 
предоставящи подкрепа и услуги за МСП; повишаване на осведомеността за иновациите 
и диагностични инструменти; комплект за предприемачи в ЮИЕ; Виртуален панаир ЮИЕ 
и др. Както Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, като интегрирано и 
синергично използване на всички инструменти по проекта, така и всеки един от 
инструментите за подкрепа ще бъдат тествани от партньорството и от заинтересованите 
страни. Тяхната адекватност ще бъде общо обсъдена между партньорството и целевите 
групи. Ще бъдат интегрирани необходимите подобрения, за се трансферира активно 
Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и да се даде възможност на 
служителите от организации в подкрепа на бизнеса да прилагат Протокола и 
инструментите за подкрепа в своите области.  

Основните резултати от проекта ще бъдат: подобрена ефективност и качество на 
организациите в подкрепа на бизнеса, които ще бъдат в състояние да насърчат 
създаването на иновативна среда за предприемачество, да подпомагат МСП при 
получаване на достъп до нови пазари и подобряване на техните стратегии за качество на 
продуктите и маркетинга, както и да ги оценят при разработването и изпълнението на 
стратегии за интернационализация. Крайният резултат ще бъде повишена 
конкурентоспособност на МСП, осъществяващи дейност в сектора на растениевъдството 
и животновъдството.  
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4. AGRO-START ви дава инструментите 

Тази публикация е подготвена с дължимото внимание, но съдържа обобщена 
информация и трябва да се разглежда само като общо ръководство.  

Съдържанието на тази публикация не обхваща конкретни ситуации и вие не 
трябва да предприемате действия или да се въздържате от действия въз основа на 
информацията, съдържаща се в нея, без да потърсите конкретна професионална 
консултация.  

Моля, свържете се с партньор на проекта, който използва най-удобния за вас 
език, за да обсъдите тези въпроси в контекста на вашите конкретни обстоятелства. 

 

 
Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ 

 

 

Тук сме включили кратко представяне на инструментите за ЮИЕ, които са 
достъпни чрез сайта на проект AGRO-START (http://www.agro-start-see.eu/): 
  

Самодиагностика 

Наръчник с добри 
практики 

Транснационална 
база данни с 

услуги 

ЮИЕ инструмент 
за създаване на 

уеб сайтове 

Виртуален панаир 
за ЮИЕ 

Платформа за 
електронно 

обучение  

Инструмент за 
предприемачи в 

ЮИЕ 

http://www.agro-start-see.eu/
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ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И КУРСОВЕ ЗА 
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ: 

 
 

Платформата за електронно обучение представлява уеб-базиран инструмент, 
достъпен от официалния сайт на проекта, който предприемачи и организации за подкрепа 
могат да използват, за да започнат своето обучение.  

 

КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Платформата за електронно обучение поддържа два курса 
за електронно обучение: 

1. Първият е насочен към предприемачите в сектора на животновъдството и 
растениевъдството и има за цел да им предостави необходимата информация за 
това как да предприемат иновативни и успешни инициативи; 

2. Вторият е предназначен за служители на организациите за подкрепа на бизнеса 
за ефективно прилагане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, а 
именно използването на онлайн инструменти за подкрепа, създадени в рамките 
на проекта. 

 

В курса за електронно обучение се прилага общ подход, който предоставя ноу-хау 
на предприемачи с цел максимално оползотворяване на възможностите, които им 
предлага икономиката на ЮИЕ.  

Този подход, също така, включва по една глава за всяка участваща страна, която 
се занимава с конкретни за дадената държава предизвикателства. 

 

Курсът за електронно обучение включва следното съдържание: 

- Предприемачество в региона на ЮИЕ 
- Повишаване на осведомеността за иновации и технологии 
- Стратегии за по-добър достъп до пазара 
- Разработване на стратегии за интернационализация 
- Откриване на нови пазарни възможности 

 

Първият курс за електронно обучение се основава на потребностите от обучение, 
които са установени по време на оценка на нуждите, извършена в рамките на проекта. 

Двата курса включват теоретична част, практически упражнения и оценка на всеки 
участник. Съчетанието теория-практика-оценка от обучаващия осигурява усвояване на 
съдържанието на курса, а за да се осигури по-добро участие в курса, той се предлага на 
всички езици на проектните партньори. 

Във всяка от участващите страни/партньори ще бъдат избрани 20 участника, като 
те ще преминат обучение в първия курс, а 30 участника от всяка от участващите 
страни/партньори ще бъдат обучени във втория. 
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ В ЮИЕ 
 

„Инструментът за предприемачи в ЮИЕ“ събира на едно място национално, 
регионално и европейско законодателство, информация за финансова подкрепа за 
предприемачески инициативи, лица/институции за контакт в областта на 
предприемачеството, условия и изисквания на бизнес плана, мрежи или клъстери за 
иновации в селското стопанство, подходящи статистически данни, официални стандарти 
за качество, всяка друга уместна и полезна информация и т.н. 

Разработването на Инструмента за предприемачи в ЮИЕ включва: разработване 
на формуляр за събиране на данни, в който ще се попълва следната информация от 
партньорите в отделните държави: национално законодателство, национална финансова 
подкрепа за предприемачески инициативи, национални "звена за контакт" в областта на 
предприемачеството, национални условия, които да се вземат под внимание при 
разработването на бизнес плана, национални мрежи или клъстери за селскостопански 
иновации, подходящи статистически данни, официални стандарти за качество, всякаква 
друга приложима и полезна информация и т.н.  

Затова, всички партньори по проекта ще допринесат с информация за 
Инструмента за ЮИЕ чрез попълването на такива формуляри. 

Разработването на Инструмента за ЮИЕ за секторите животновъдство и 
растениевъдство ще помогне на МСП да вземат изцяло под внимание условията и 
изискванията на страните-партньори в AGRO-START за предприемачеството в целевите 
сектори. Инструментът за ЮИЕ се разработва, като се вземат предвид и визуалните 
елементи за идентичност на ЮИЕ. 
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ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОДИАГНОСТИКА  

 

Инструментът за самодиагностика е онлайн инструмент, който е предназначен 
за МСП в Югоизточна Европа, развиващи дейност в секторите животновъдство и 
растениевъдство, които желаят да имат по-добър достъп до пазара и възможности за 
прилагане на иновации.  

Този инструмент е на разположение на интернет страницата на проекта на 
английски език и на езиците на всички партньори, като предлага по-опростена версия на 
диагностиката, като има, също така, за цел да създаде контакт между МСП и съответните 
служби за подкрепа на бизнеса, които да им извършат по-подробна диагностика и дадат 
оценка.  

Методологията на диагностиката се основава на предишни констатации от 
тематични семинари, разработени в рамките на три компонента на проекта. 
Диагностиката и оценката на МСП ще се извърши, като се имат предвид следните 
аспекти: 

а) възможностите на пазара: откриване на пазара, в който МСП вече продава 
своите продукти, откриване на нови възможни пазари, мерки и средства за ефективна 
промоция на продукти, стратегии за достъп до пазара, стратегии за интернационализация 
и т.н. 

б) иновационна и технологична диагностика, разкриваща възможностите свързани 
с иновации в оперативните и продуктови процеси, както и технологични иновации.  

 

Инструментът ще предложи по-опростена версия на диагностиката за постигане 
на крайната цел МСП да бъдат мотивирани да осъществят връзка със съответните 
организации в подкрепа на бизнеса, които да им извършат по-подробна диагностика и 
оценка. 

В зависимост от резултатите от самодиагностиката, инструментът автоматично 
ще определи едно от три различни Ръководства с препоръки от самодиагностиката, които 
също ще бъдат на разположение на английски език и на езиците на всички партньори. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ С УСЛУГИ 
 

Транснационалната база данни с доставчици на услуги включва данни за 
специализирани организации в подкрепа на бизнеса, доставчици на услуги и продукти от 
веригата на доставки и добавената стойност на целевите МСП: доставчици на семена, 
доставчици на инструменти, строителни доставчици за изграждане на специфични 
конструкции, свързани с целевите сектори, логистика, маркетингови фирми и т.н. Базата 
данни съдържа информация за името и местонахождението на доставчиците на услуги, 
основните дейности и предоставяните услуги, данни за контакт, включително уебсайт, ако 
е приложимо. Ако има информация, базата данни ще включва и ценова листа на 
предлаганите услуги/продукти. 

Транснационалната база данни на доставчиците на услуги ще бъде 
разработена от Български икономически форум и ще включва информация от всички 
страни-партньори относно специализирани услуги в подкрепа на бизнеса (като 
предприемачески центрове, бизнес инкубатори и т.н.), доставчици на услуги и продукти 
(напр. доставчици на семена, доставчици на инструменти, фирми, специализирани в 
изграждането на специфични конструкции, свързани с целевите сектори, логистика, 
маркетингови фирми и др.). 

Български икономически форум ще актуализира базата данни през целия период 
на проекта, като използва както данни, предоставени от партньорите, така и формуляри, 
попълнени чрез сайта от страна на организациите, които искат да бъдат включени в 
базата данни. 

Базата данни ще включва и специфичните елементи, свързани с визуалната 
идентичност на ЮИЕ. 
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ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ ЮИЕ 
 

В рамките на тази дейност партньорите по проекта ще дадат принос за 
преодоляването на още една от идентифицираните пречки за конкурентоспособността на 
МСП.  В съответствие с Програмата за транснационално сътрудничество ЮИЕ, нивото на 
интернационализация на МСП в региона на ЮИЕ все още е много ниско, което с особена 
сила важи за страните от Западните Балкани. Затова, партньорите по проекта ще 
предоставят инструмент за създаване на уеб сайтове, включващ и ръководство за 
потребителя, който ще даде възможност на МСП да създават свои собствени уеб сайтове 
лесно и безплатно, за да увеличат видимостта си на пазара и по този начин да се 
създадат условия за подобряване на тяхната конкурентоспособност.  

Партньорът „Confragricoltura Puglia” отговаря за разработването на инструмента 
за създаване на уеб-сайтове и съответното ръководство. Ръководството за потребителя 
ще бъде преведено на английски език и езиците на всички партньори по проекта. 

Инструментът за уеб сайтове ще бъде интегриран в интернет страницата на 
проекта. Чрез него предприемачите от сектора на растениевъдството и 
животновъдството ще имат възможност да създадат свой собствен уеб сайт лесно и 
безплатно, за да увеличат видимостта си на пазара. 
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ВИРТУАЛЕН ПАНАИР ЗА ЮИЕ  
 

Виртуален панаир за ЮИЕ е инструмент, предназначен за насърчаване на 
интернационализацията на предприемачески инициативи. Чрез "Виртуален панаир за 
ЮИЕ" МСП от участващите страни от сектора на растениевъдството и животновъдството 
ще популяризират своите продукти на виртуални изложбени щандове. 

Проектът ще разработи пилотно Виртуален панаир за ЮИЕ, в който МСП от 
участващите региони от ЮИЕ от сектора на растениевъдството и животновъдството ще 
могат да популяризират своите продукти чрез виртуални щандове. Клиентът ще може да 
премине през виртуалния павилион и да посети различни МСП. Виртуалният панаир 
трябва да предоставя информацията по иновативен начин, който да приканва клиента да 
посети сайта на МСП за допълнителна информация.  

В рамките на тази дейност партньорите по проекта ще съдействат за 
преодоляването на още една от идентифицираните пречки за конкурентоспособността на 
МСП: те ще предоставят  инструмент за създаване на уеб сайтове, включващ и 
ръководство за потребителя, който ще даде възможност на МСП да създадат свой 
собствен уеб сайт лесно, за да увеличат видимостта си на пазара и по този начин да се 
създадат условия за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Критериите за 
подбор за участие във виртуалния панаир ще бъдат определени с общото съгласие на 
партньорите. Като добавена стойност, която ще подсили значението на дейността, 
партньорите по проекта ще оценяват участващите МСП по отношение на техните 
стратегии за интернационализация. 

Водещият партньор ще бъде отговорен за цялостната координация на панаира, но 
всички партньори ще бъдат активно въвлечени в избора на МСП от техния регион, които 
желаят да участват и ще осигурят необходимата информация на AGROSTAR. 
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НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ 
 

 
Наръчникът с добри практики ще обобщи свършената работа по 
време на петте тематични работни семинара, в които 
партньорите са избрали най-добрите примери за иновации и 
предприемачество в животновъдството и растениевъдството от 
своите държави. 
Темите на работните семинари бяха: 
 
 

1. Ефективни подходи за предоставяне на услуги за диагностика и оценка на 
иновативни и/или ефективни производствени и оперативни процеси в целевите 
сектори 

2. Ефективни подходи и инструменти за финансова подкрепа на МСП в старите 
държави-членки, новите държави-членки и страните-кандидатки, както и начини за 
осигуряване на подкрепа за МСП да получат информация относно тяхната 
наличност и достъпа до тях (финансова подкрепа за предприемачите, иновативни 
подходи и т.н.) 

3. Ефективни подходи за трансфер на технологии и иновации за МСП 
4. Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на предприемачеството в 

целевите сектори 
5. Ефективни подходи за подкрепа за оценка на навлизането на нови пазари, 

изпълнение на европейските стандарти за качество, популяризиране на продукти 
и улесняване на интернационализацията на МСП 
 
За всяка тема от петте работни семинара всеки партньор трябваше да избере по 

два примери за добри практики в областта на услугите, предоставяни чрез организации в 
подкрепа на бизнеса в секторите животновъдство и растениевъдство. 

Партньорите по проекта анализираха най-малко по четири примера за добри 
практики в своите държави и избраха два от тях, като използваха две групи критерии за 
подбор: 

1. Общи критерии: а) Добрата практика се отнася до услугите, предоставяни чрез 
организации за подкрепа на бизнеса в секторите животновъдство и 
растениевъдство; б) Добрите практики отговарят на темата на работния семинар, 
в който е избрана такава практика; в) Добрата практика предлага успешни и 
иновативни подходи, които използват най-доброто от възможностите, предлагани 
от икономическия район на страната-участник/ЮИЕ; г) Добрата практика може 
лесно да се приложи в други области/страни/региони; д) При услугите, 
предоставяни от организациите за подкрепа на бизнеса, е спазен принципът на 
равните възможности 

2. Специфични критерии (генерирани за всеки тематичен семинар). 
 
След това беше дадена оценка за всяка една от анализираните добри практики, с 

цел да се идентифицират двете най-добри, които да се представят на всяка работна 
среща, когато всички примери за добри практики са обсъдени и анализирани съвместно 
от партньорите. 

След презентацията, в която всеки от партньорите представи двете най-добри 
практики, партньорите гласуваха и избраха малка група от десет такива, измежду които в 
рамките на втория кръг на гласуване да се изберат "най-добрите практики”. 

Наръчникът с добри практики (на английски език) е разработен от Университета в 
Молизе и е съставен от 31 добри практики, идентифицирани по време на работните 
срещи. Документът е преведен на всички езици на партньорите и отпечатан в 500 копия 
от всеки един партньор по проекта. 

В него се съдържа и списък на всички примери за добри практики, представени по 
време на петте работни семинара, адресите на фирмите и подробна информация за тях.  
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Предлагаме Ви да използвате интегрирано онлайн инструментите в следния ред, 

за да се възползвате  възможно най-пълноценно от техният потенциал: 
 
 

Стъпки Организации в подкрепа на 
МСП 

Предприемачи 

Стъпка 1 Участие в курса за електронно 
обучение или други обучения и 
насърчаване на използването 
на подходящи източници на 
информация. 

Участие в курса за електронно обучение или 
други обучения и проверка на най-новата 
информация. Използване на безплатните 
информационни точки в съответната страна, 
ако не разполагате с компютър или достъп до 
интернет. 

Стъпка 2 Насърчаване на използването 
на Инструмента за 
предприемачи в ЮИЕ    

Използвайте Инструмента за предприемачи в 
ЮИЕ, за да бъдете информирани за 
националното и европейското 
законодателство, националната и 
европейската финансова подкрепа за 
предприемачески инициативи, националните и 
европейските звена за контакт в областта на 
предприемачество, условията и изискванията 
за разработване на бизнес план, 
националните мрежи или клъстери за 
иновации в селското стопанство, подходящи 
статистически данни, официални стандарти за 
качество, всякаква друга приложима и полезна 
информация и т.н 

Стъпка 3 Научете се как да използвате 
инструмента за 
самодиагностика. Използвайте 
инструмента за 
самодиагностика. 

Използвайте инструмента за самодиагностика 
и помолете за помощ организациите в 
подкрепа на МСП, които да отговорят на 
нуждите на вашия бизнес. 

Стъпка 4 Използвайте 
транснационалната база данни 
на услугите за насърчаване на 
започването на клиентска база 
данни, така че да могат да се 
появят възможности за 
създаване на мрежа. 

Започнете създаването на клиентска база 
данни. 
Направете първата стъпка и представете себе 
си. 
Ако имате проблеми с езика, помолете за 
помощ организациите в подкрепа на МСП. 

Стъпка 5 Насърчете използването на уеб 
сайта като средство за 
популяризиране в целия регион 
или на световния пазар. 

Подобрете видимостта на фирмата си; 
изградете собствен уеб сайт лесно и 
безплатно. За да достигнете до повече 
потребители, направете и англоезична версия 
на сайта. Ако имате проблеми с езика, 
помолете за съвет организациите в подкрепа 
на МСП. 

Стъпка 6 Популяризирайте Виртуалния 
панаир за ЮИЕ. Насърчавайте 
участието на панаири и 
изложения. 

Посетете Виртуалния панаир за ЮИЕ. 
Участвайте в панаири и изложби винаги, 
когато е възможно. 

Стъпка 7 Промотирайте използването на 
най-добри практики като 
пример за усъвършенстване. 

Търсете информация за добри практики и се 
учете от опита на другите как да подобрите 
бизнеса си. 
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Федерация AGROSTAR 

 
Федерация AGROSTAR е професионална национална организация, която 

обединява на доброволен принцип служители от селскостопански търговски организации, 
изследователски институти, търговски организации, които работят в отраслите на 
хранително-вкусовата и тютюневата промишленост, земеделски производители, както и 
занаятчии или хора, работещи на свободна практика.  

Основната цел и дейностите на организацията следват и се основават на 
следните ценности: солидарност, колективни действия, социална справедливост, 
взаимно уважение, демокрация и равенство по отношение на повишаването в длъжност, 
развитието, защита на професионалните, икономическите, социалните и моралните 
интереси на своите членове, без дискриминация на основа на социална, етническа, 
езикова, полова или религиозна принадлежност.  

Чрез своя отдел "Образование и обучение" AGROSTAR разработва и изпълнява 
важни проекти и дейности, които имат за цел да допринесат за развитието на селските 
райони. В този контекст, бихме искали специално да споменем три стратегически 
проекта, които бяха финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативната 
програма за развитие на човешките ресурси: Проект "Активизиране на селските райони 
чрез устойчиво развитие - DR&ES", който има за цел подобряване на заетостта на 
населението от селските райони в Румъния чрез осигуряване на достъп до 
професионално обучение и до необходимите консултации за използване на 
възможностите, които се появяват на пазара на труда. Проектът е завършен през 
октомври 2011 г., като нивото на усвояване е повече от 99%. В рамките на проекта беше 
организирана важна информационна кампания относно възможностите за работа сред 
жителите на селските райони, в която участваха над 4000 души. Започвайки през 2010 г. 
бяха организирани 63 квалификационни курса в селски райони, с общо 1199 участника. 
Също така, бяха организирани значителен брой семинари за 900 души. Целта бе 
развиване на техните умения за идентифициране на възможности или намиране на 
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работа. 50 души посетиха курсовете за предприемачество и бяха информирани и 
съветвани по въпросите, свързани със стартирането на бизнес; Проект “Развитие на 
инициативите на предприемачи от селските райони-DIA" беше фокусиран върху 
подобряване на качеството на човешките ресурси в селските райони, така че да се 
улесни достъпът до работни места в неземеделски дейности, да се избегне 
краткосрочното и дългосрочното обезлюдяване в селските райони и да се подобри 
селската среда и условията на здравословен труд сред работещите в селските райони. 
Проектът бе завършен през октомври 2011 г.; нивото на усвояване надхвърли 99%. Чрез 
този проект повече от 987 000 души от селските райони бяха информирани за 
възможностите за обучение, предлагани от нашата организация; при приключването на 
проекта 13 920 души бяха преминали курсове, свързани с предприемачеството, английски 
език, информационни и комуникационни технологии, здравословни и безопасни условия  
на труд, принципи на здравословния начин на живот или добри практики в опазването на 
околната среда; Проектът “Насърчаване на участието на жените в развитието на 
селските райони - E-Word" имаше за цел да насърчи активността на жените от селските 
райони и повишаване на равнището им на заетост в рамките на тази категория 
население, като се гарантира достъпът им до специализирани услуги за професионално 
обучение и консултиране и чрез предоставянето на информация. Проектът бе завършен 
през януари 2013 г. Над 1200 домакини взеха участие в квалификационните курсове, 
организирани в техните общности. 50 жени, участващи в дейностите по проекта, успяха 
да стартират малък бизнес или да си намерят нова работа.  

Като се вземе предвид националния характер на нашата организация, 
AGROSTAR разполага с актуална информация за съществуващите проблеми в 
румънското селско стопанство и за проблемите, пред които са изправени румънските 
земеделски производители/фермери и може да действа, когато това е необходимо, за 
насърчаване и защита на интересите на членовете на сходни организации. В този 
контекст бихме желали да подчертаем, че нашата организация играе специална роля и 
подкрепя преговорите между Румъния и Европейския съюз относно проблеми, свързани 
със селското стопанство, с оглед интегрирането и прилагането на достиженията на 
правото на ЕС, като същевременно участва активно при изработването на Обща 
селскостопанска политика чрез формулиране на набор от предложения за финансова 
подкрепа чрез двата стълба: селско стопанство и регионално развитие. 

 

 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

“Румънските МСП, осъществяващи дейност в двата целеви сектора по 
проекта, са изправени пред особени трудности в сравнение с останалите МСП, 
извършващи дейност в други отрасли. По-голямата част от МСП в двата сектора са 
малки предприятия, които все още не разполагат с финансови възможности за да 
придобият или да се възползват от новите технологии, разработени както в 
Румъния, така и в други европейски страни. Освен това, МСП в сектора на 
растениевъдството (и селското стопанство като цяло) са засегнати от 
изменението на климата. През последното десетилетие чести явления бяха сушата 
и наводненията, които имат отрицателно въздействие върху селскостопанското 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START  
 

AGROSTAR е водещ партньор на проекта, като извършва дейностите по 
неговото управление. Освен това, отговаря за дейностите по оценка и 
мониторинг; разработване на уеб сайта на проекта, събиране на добри практики и 
организирането на тематични транснационални работни семинари. 

AGROSTAR участва и в разработването на онлайн инструменти и други 
дейности по проекта. 
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производство. За МСП е трудно да продават продуктите си, тъй като не разполагат 
с достатъчно сериозни мрежи за маркетинг и преработка на продукцията, работещи 
с МСП. Предприемачеството в тези области не получава достатъчно стимули и 
текущите фискални политики обезсърчават започването на бизнес в 
селскостопанския сектор.” 
 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

“Благодарение на националния характер на нашата организация AGROSTAR 
разполага с най-актуалната информация за съществуващите проблеми в румънското 
селско стопанство и за проблемите, пред които са изправени румънските земеделски 
производители/фермери, и може да действа, когато това е необходимо, за 
насърчаване и защита на интересите на членовете на сходни организации. Нашата 
организация е създадена през 1990 г. и има над 50 000 членове, като се формира от 
над 200 синдиката от всички земеделски отрасли (култивиране, птицевъдство, 
лозарство, растениевъдство, професионални съюзи на производители и фермери).  

На национално ниво, нашата организация е допринесла за разработването на 
различни нормативни актове, чрез: Техническите комитети към Министерство на 
земеделието, към Румънския Сенат и Камарата на депутатите на Румъния, както и 
Комисията за социален диалог към Министерството на земеделието. По отношение 
на капацитета на AGROSTAR да влияе върху националните политики, бихме желали 
да подчертаем, че нашата организация изигра основна роля за насърчаване на 
приемането на Закон 283/2010 относно Камарите на земеделието, горското 
стопанство и развитието на селските райони. Също така, нашата организация има 
важен принос в дейността на Комитета за наблюдение на Националната програма за 
развитие на селските райони към Министерството на земеделието и 
Президентската комисия по земеделие.  

Бихме желали да подчертаем също, че нашата организация играе специална 
роля в подкрепата на преговорите между Румъния и Европейския съюз относно 
проблеми, свързани със селското стопанство, с оглед интегрирането и прилагането 
на достиженията на правото на ЕС, като същевременно участва активно при 
изработването на Общата селскостопанска политика чрез формулиране на набор от 
предложения за финансова подкрепа чрез двата стълба: селско стопанство и 
регионално развитие. 

През последните две години нашата организация, чрез своите регионални 
центрове, предостави на лица/фермери от селските общности информационни 
дейности и консултации как да получат достъп до Националната програма за 
развитие на селските райони. Ето някои цифри, които показват успеха на този вид 
дейности: над 500 проекта, финансирани чрез Националната програма за развитие на 
селските райони и около 10 милиона евро, привлечени за развитие на селските райони. 
Следователно можем да заключим, че нашата организация има както опит, така и 
институционални връзки, които ни дават възможност да влияем върху местните и 
регионалните политики и да се превърнем в ключов двигател за развитието на 
селските райони.   

И на последно място, но не и по значение, бихме искали да подчертаем, че 
Федерация AGROSTAR е член на Европейската федерация на профсъюзите в 
секторите на храните, селското стопанство и туризма (EFFAT), която представлява 
120 синдикални организации от 25 европейски страни и защитава интересите на 
повече от 2,6 милиона свои членове пред европейските институции. Това участие е 
една добра възможност AGROSTAR да доведе до вниманието на Европейската 
комисия различни предложения за подобряване на обществените политики, да 
участва в различни работни групи по теми за селското стопанство и човешките 
ресурси в този сектор, да подкрепя и насърчава интересите на своите членове, които 
са представени на европейско ниво. Също така, Федерация AGROSTAR е член на 
Националния синдикален блок, който е един от петте основни синдикални 
конфедерации в Румъния и в Европейската асоциация за движение, която координира 
усилията на асоциации и национални съвети с цел насърчаване на европейската 
интеграция. В периода 2001-2005 г. AGROSTAR беше член на Административния 
съвет на Държавната агенция за районите.” 



 

 
20 

 

 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

 
“В Румъния най-ефективните маркетингови стратегии за МСП, включени в 

проекта, са поддържането на добри отношения с клиенти и създаването на нови 
партньорства с потенциални клиенти, особено с добри мрежи от супермаркети. В 
тази връзка, представителите на МСП трябва да участват на изложения и панаири 
като INDAGRA (Международен търговски панаир за оборудване и продукти в 
земеделието, растениевъдството и животновъдството, който се провежда в края на 
м. Септември в Букурещ). 

Местни производители от различни райони на Румъния са създали и някои 
местни панаири с цел насърчаване на местните продукти, като биологично 
произвеждан мед, ябълков сок, сушени сливи и др.” 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

 
"Създаване на партньорства/събития, които улесняват 

интернационализацията на МСП. Например, международни проекти/събития, които са 
разработени от Търговско-промишлената камара на Румъния”: 
http://en.ccir.ro/media-and-publications/newsroom/view/romanian-agriculture-brought-to-
the-attention-of-the-french-companies-debates-at-the-palace-of-the-national-chamber 
 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

 

- Професионализмът на човешките ресурси, заети в МСП 
- Добрата организация на производствените процеси 
- Подходящи пазари за продуктите, удобни за МСП 
- Системи за напояване (където е приложимо) 
- Управление на МСП, което да бъде постоянно обвързано с развитието на новите 

технологии 

- Подобряване на производствения процес в съответствие с новите технологии 
 
 
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- Официален сайт на Министерство на земеделието на Румъния: www.madr.ro 
- Официален интернет сайт на DG Agri: http://ec.europa.eu/agriculture/ 
- Специализирани публикации или уеб сайтове като: Списание Farmer, списание 

Recolta, www.agrointel.ro, www.agroinfo.ro, www.revista-ferma.ro и т.н. 

- Официални сайтове в интернет на земеделските камари и търговските камари  

 
Във всеки румънски окръг има земеделска камара, която осигурява подкрепа за 

МСП, осъществяващи дейност в сектора на селското стопанство. 
 
Тук можете да намерите координатите на всички търговски камари в Румъния: 

http://www.ccir.ro/resurse-informationale/camerele-de-comert-si-industrie-judetene 
  

http://en.ccir.ro/media-and-publications/newsroom/view/romanian-agriculture-brought-to-the-attention-of-the-french-companies-debates-at-the-palace-of-the-national-chamber
http://en.ccir.ro/media-and-publications/newsroom/view/romanian-agriculture-brought-to-the-attention-of-the-french-companies-debates-at-the-palace-of-the-national-chamber
http://www.madr.ro/
http://ec.europa.eu/agriculture/
http://www.revista-ferma.ro/
http://www.ccir.ro/resurse-informationale/camerele-de-comert-si-industrie-judetene
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
ЗА МСП В РУМЪНИЯ 

 

  

Първият пример се отнася до трансфер на нови технологии, 
използвани в сектора на зеленчукопроизводството по отношение на 
подхранването на растенията, производството на висококачествени семена 
от зеленчукови култури (хибридни и нови сортове). От 2011 г. насам 
Синдикатът на земеделските производители Олт организира  за своите 
членове и за други заинтересовани страни серия от семинари, свързани с 
новите технологии в сектора на зеленчукопроизводството. 

В рамките на семинарите се осъществява трансфер на технологии 
от сектора на зеленчукопроизводството, както следва: тръбни или лентови 
системи за фертигация; микро асперсионни двойни фертигационно-
напоителни системи; системи, създаващи микроклимат чрез фини 
пръскачки; въвеждане на хибриди с висока генетична стойност; използване 
на разтворими торове и листна абсорбция; лесно достъпни и усвоими 
растителни микроелементи. 

Румънски НПО създадоха демонстрационни полета, за да се 
поддържа ефективността на използването на някои технологии в 
екоземеделието, като: торене с разреден пресен тор, използване на 
одобрени торове и брана за плевели, посещения на демонстрационните 
полета и организиране на семинари.  

Третият пример е във връзка с проект, озаглавен MedPlaNet , който 
е разработен в партньорство между два национални института от Румъния 
(IMMA и ICCF) и две организации от България (АРГИ-Силистра и "Нов век"). 
Проектът бе реализиран в граничния регион Кълъраш-Силистра. Основната 
цел беше да се подкрепи икономическото и социалното развитие на 
региона, като се използва потенциала на лечебни, ароматни и натурални 
продукти в развиването на нов бизнес. В рамките на проекта MedPlaNet ще 
се създаде регионална идентичност с мрежа от производители и 
преработватели на лечебни и ароматични растения. 

Повече подробности за този проект са представени тук: 

http://medplanet.dbioro.eu/index.html 

За повече информация относно примерите може да се свържете с 
Федерация Agrostar  

http://medplanet.dbioro.eu/index.html
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5. Организации в подкрепа на МСП 

Въз основа на съответната информация от проучвания на европейско равнище
1
, 

разнообразието от организации в подкрепа на МСП показва, че видовете 
идентифицирани организации, са в следните категории: 

- Бизнес асоциации  
- Търговски камари 
- Посолства  
- Инициативи на ЕС 
- Финансови институции 
- Правителствени организации 
- Агенции за инвестиции и търговия 
- Други 

 

 

Услугите за подкрепа включват частни и обществени мерки и инициативи, 
предприети на местно, регионално, национално и европейско ниво, предлагани в Европа 
и извън нея, с цел да се подобрят условията на европейските МСП и особено тези, които 
развиват дейност в секторите животновъдство и растениевъдство. 

Услугите за подкрепа са по-широки от услугите, които просто подпомагат износа; 
тези услуги трябва да включват всички възможни форми на сътрудничество (износ, ПЧИ, 
трансфер на технологии, споразумения за сътрудничество и т.н.) и обхващат различни 
аспекти, т.е. първоначална пазарна информация, права върху интелектуалната 
собственост, експортни клъстери и т.н. 

 

 

  

                                                      
1
Проучване на организациите за подкрепа на МСП в международния бизнес, 2013 г., ГД 

"Предприятия и промишленост", Ротердам 

Моля, направете справка в нашата база данни на доставчиците на услуги 

във всяка от нашите страни партньорки 

http://www.agro-start-see.eu/ 

 

http://www.agro-start-see.eu/
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Камара на земеделието и горите на Словения 

 

 
 

Камарата на земеделието и горското стопанство на Словения (КЗГСС) е 
неправителствена организация на физически и юридически лица, които работят в 
областта на земеделието, горското стопанство и рибното стопанство в Словения. Тя 
представлява техните интереси в преговорите с политици, министерства и други 
държавни органи. КЗГСС работи активно при създаването на законодателни актове, 
подобряване на условията на живот, опазване и развитие на селските райони в 
Словения.  

Дейностите на КЗГСС включват насърчаване на развитието и подобряване на 
икономическите условия в посочените сектори, като организацията предоставя общи и 
специализирани услуги в областта на селското стопанство, като консултантски услуги, 
подбор и контрол на производството в животновъдството и консултантски услуги в 
горското стопанство. Регионалните институти КЗГСС също така помагат при подготовката 
на искания за плащане по мерките на ОСП и директни плащания. КЗГСС промотира ОСП 
и селското стопанство в Словения и в чужбина. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

“МСП в растениевъдството и животновъдството са част от 
селскостопанския сектор. Някои интересни мерки, които са въведени за насърчаване 
на предприемачеството и стартиращите предприятия изключват МСП в 
селскостопанския сектор от схемите за подпомагане. От друга страна обаче, има 
мерки по програмата за селските райони, които са достъпни предимно за тях. 

Повечето банки нямат специални оферти за МСП от сектора на 
растениевъдството и животновъдството. При всичко това обаче, средствата на 
словенския Регионален фонд за селското стопанство понякога остават неизползвани. 
В повечето случаи ферми и МСП в Словения имат ниска способност за съфинансиране 
и нямат други инструменти за улесняване на процеса за получаване на грантове. 
Също така, познанията за други възможности за финансиране  в нашите сектори са 
на ниско ниво. 

Въпреки това, по-големи МСП от секторите, включително за МСП от 
преработвателната промишленост, наистина търсят възможности в наличната 
бизнес среда при неблагоприятни условия.” 
 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

“Както и в други сектори, внедряването на модерни или нови технологии 
трябва да бъде направено по иновативен и ефективен начин за получаване на добри 
производствени резултати с висока добавена стойност или за директна продажба на 
продукцията. Най-ефективни трябва да бъдат местните вериги за доставки и 
щадящите околната среда методи за преработка и пакетиране. Производството в 
селското стопанство, както и в по-малките семейни ферми, трябва да бъде 
структурирано и оценявано като малък бизнес. Това не се случва в много от нашите 
ферми, където работата на собственика и членовете на семейството му не се 
вземат предвид при оценката и воденето на редовно счетоводство не е приоритет.  
Значителни финансови ресурси постъпват от работата на собственика или на член 
на семейството извън фермата (МСП). 

В случая на Словения иновативен е и бизнес подходът към семейната ферма и 
започването на малък бизнес във фермата под формата на допълнителни дейности в 
земеделските стопанства.” 
  

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

Установяване и документиране на добри практики в региона чрез 
прилагане на общ подход. 

Участие в координационни срещи, семинари, национални и 
международни срещи за стартиране и финализиране на проекта. 

Принос към основното уеб съдържание на интернет страницата на 
проекта, изготвяне на комплекта инструменти за предприемачи и данни за 
виртуалния панаир. Предоставяне на информация за транснационалната база 
данни, курса за електронно обучение и други необходими материали. 

Извършване на диагностика на потребностите от обучение на 
служителите в организации в подкрепа на МСП в съответствие с общата 
методология, провеждане на курс за електронно обучение и обучение на две 
иновативни организации за извършване на диагностика. 

Преводи на всички материали от/на словенски език и превод на 
комплекта инструменти за предприемачи и ръководството за потребителя на 
инструмента за създаване на уеб страници. 
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МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

“КЗГСС поддържа интензивно сътрудничество с организации, сходни с 
камарата, представляващи интересите на своите членове и с организации, които 
предлагат експортни консултации в селското стопанство. В ЮИЕ е налице 
сътрудничество с Камарата на земеделието на Хърватия и нейния отдел за 
консултации, Земеделската камара на Войводина, Земеделската камара на Сърбия и 
ФФРМ от Македония. Също така, се осъществява сътрудничество с камарите на 
австрийските области Каринтия (Клагенфурт) и Щирия (Грац) и Асоциацията на 
фермерите в Триест (Италия). 

Тъй като КЗГСС е активен партньор в различни проекти по "Леонардо", "MED - 
Европа в Средиземноморието" и Програмата за транснационално сътрудничество в 
ЮИЕ, създаването на контакти с партньорски организации от Албания, България, 
Гърция, Румъния, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Португалия и други страни е 
на високо ниво. Текущите проекти включват "Agro.Start", "GuardEn", "SAGITER", както 
и редица вече приключили проекти като "Wood r3", "Know in Target”, “New advisor”, 
“Ecotool” и др. 

Чрез сътрудничество в проекта LIFE+ "Програма за управление на Натура 
2000", КЗГСС е основен партньор в сегмента на селското стопанство (включително 
растениевъдството и животновъдството) в защитените територии. Контакти се 
поддържат и с Института за опазване на природата, Института по рибарство на 
Словения, Института за управление на водите на Словения, словенската Агенция по 
горите и други организации, участващи в опазването на природата. 

КЗГСС е активен член на международни асоциации като COPA COGECA, IALB и 
RACMED.” 
 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

“Тъй като много преработвателни компании в Словения фалираха през 
последните години, голяма част от животновъдите и зеленчукопроизводителите 
разчитат на директни продажби (фермерски пазари, директно от фермата...) или 
извършват преработка в малък семеен бизнес (допълваща дейност във фермата, 
ООД...) на местната продукция. Има много възможности за он-лайн предлагане 
директно от фермите. Също така, има активни компании, които продават органична 
продукция в "органични кутии" директно на хората в градовете. Има и все по-
разрастваща се общност на "партньорско земеделие", която свързва 
производителите с клиентите (също с помощта на интернет и Туитър). Търговията 
на едро с местни продукти е малка, тъй като количеството (за купувача) или цената 
(за производителя) не са адекватни. Само няколко организации на производители, 
кооперации или друг вид сътрудничество между производители реално работят в 
Словения.” 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

 "Износ на продукти с висока добавена стойност (млечни продукти, сушени 
месни продукти, консервирани и преработени плодове и зеленчуци...). 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

- Естествени условия 
- Актуални иновативни технологи 
- Добър бизнес план 
- Възможности за (съ)финансиране 
- Сътрудничество 
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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- Публикации и бюлетини от COPA COGECA (www.copa-cogeca.eu), 
- Европейски сайтове с тематични разработки (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

post-2013/) 

- Онлайн сайтове за биологично земеделие (http://www.fibl.org, Био-мрежа 
Австрия; и други с ключови думи bio- anbau, биологично земеделие или 
органично земеделие... ) 

- Статистика (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/, 
http://www.stat.si/).  

- Различни публикации, посветени на тематични сектори (местни разработки: 
Kmečkiglas, Zelenadežela, Kmetovalec...) 

- Лични контакти с хора от службите за консултации в съседните страни 
(Австрия, Италия и Хърватия) чрез обмяна на опит с изследователски 
(Земеделски институт на Словения) и университетски екипи 
(Биотехнически факултет на Университета в Любляна, Факултет за селско 
стопанство и природни науки, Университет на Марибор) 

- Участие в конгреси и срещи по теми, свързани с растениевъдството и 
животновъдството. Събиране на традиционни практики по време на 
теренна работа 

 
 
ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
ЗА МСП В СЛОВЕНИЯ 
 

 

 

Осигуряването на иновации и трансфер на технологии във фермите и 
МСП в секторите е една от основните дейности на Публичната услуга за 
консултиране на земеделски стопани, която е активна в КЗГСС 
(http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx). Има 78 специалисти-консултанти за 
различните сектори, включително агроикономика, като се предоставят широка 
гама от специални знания и се извършва трансфер на иновации. През 2012 г. 
AFAS организира 2000 различни образователни мероприятия с 60 000 участника, 
като с помощта на консултанти 1200 ферми бяха включени в методологията за 
счетоводство СЗСИ и в 230 процедури за "Национални професионални 
квалификации" с цел признаване на компетенциите в сектора на 
растениевъдството и животновъдството. Консултанти помогнаха за създаването 
на бизнес план и други дейности за 860 регистрации на допълнителни дейности и 
редица други регистрации на МСП в селското стопанство.  

http://www.copa-cogeca.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
http://www.fibl.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.stat.si/
http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx


 

 
27 

 

 

  

Овощно стопанство Тръстеняк - Една от добрите практики е 
помощ от консултантите (биологично земеделие, овощарство и агро 
икономика) от регионалния институт на КЗГСС в Мурска Собота за 
преструктуриране на семейната ферма Тръстеняк в Строчя Вас, близо до 
Лютомер, към биологичното производство на плодове с преработвателни 
съоръжения, финансирани по мярка 121 на ПРСР и малък фермерски 
магазин, създаден с помощта на мярка 311 от ПРСР. Предприятието сега 
произвежда пресни ябълки и круши, пресовани свежи и пастьоризирани 
сокове, сушени ябълки и различни полуфабрикати от плодови продукти за 
хранително-вкусовата промишленост (обелки от сушени ябълки, пълнеж за 
сладкиши и др.). В сътрудничество с други заинтересовани страни, 
иновативният собственик създаде и МСП за вендинг машини за плодове, 
плодови продукти, сирене и други хранителни продукти от селските райони, 
разполагайки машините в три града на Словения: http://naravnisok.si/pages/o-
nas.php 

SrceSlovenije – “Сърцето на Словения” е марка, управлявана от 
Центъра за развитие "Сърцето на Словения" ООД, Лития. Свързването 
на проекти, инициативи, събития, продукти, общности и хора с цел  
създаване на уникални преживявания и приключения в региони от 
централната част на Словения. Дейностите са на няколко нива и в рамките 
на три стълба за развитие: околна среда, туризъм и предприемачество. 
Центърът за развитие "Сърцето на Словения" е собственик и оператор на 
марката в сътрудничество с превозвачи и партньори на марката, които са 
действителните ползватели на търговската марка в областта.  

Кооперативът за развитие на селските райони "Ярина" е един от 
основните стълбове в развитието на "Сърцето на Словения". 
Туристическите програми на “Ярина” включват елементи за опазване на 
наследството и подкрепят проекта, фокусиран върху популяризирането и 
предлагането на пазара на местна земеделска продукция и продукти. 
Кооперативът е създаден през 2004 г. от предприемачи, земеделски 
производители и снабдители в региона. Първата година работата е била 
ориентирана към мотивиране и информиране на хората, които трябва да 
бъдат включени в обучение за сертификати и квалификации, необходими за 
маркетинг на продукти и услуги. Кооперативът свързва местните 
производители и потребители и осигурява местно отглеждана и 
здравословна храна. Той стартира предлагайки корпоративни подаръци. 
Доставчиците включват пчелари, местни занаятчии, производители на 
подправки, местни преработватели на месо и сирене, създавайки мрежа от 
доставчици на продукти от селските райони. Кооперативът "Ярина" 
продължава да прилага подхода "От региона за региона”. През последните 
години кооперативът успешно стартира повече местни фермерски пазари в 
общностите от региона. Кооперативът е регистриран и в съответствие с 
изискванията за туристическа агенция (за входящ туризъм) в региона. Тя е 
специализирана в предлагането на образователни програми за деца в 
предучилищна и начална училищна възраст. Набляга се на опазването и 
възстановяването на почти забравени професии, като пчелар, въглищар 
или пастир. Също така, е отличен в презентациите за най-добри практики за 
развитие на селските райони в словенската провинция (http://www.srce-
slovenije.si). 

http://naravnisok.si/pages/o-nas.php
http://naravnisok.si/pages/o-nas.php
http://www.srce-slovenije.si/
http://www.srce-slovenije.si/
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Примери за организации в подкрепа на МСП в Словения 
 

Камара на земеделието и горското 
стопанство на Словения 

Министерство на земеделието и 
околната среда 

Публична служба за консултиране на 
земеделските стопани  
Celovška 135 
SI - 1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Дирекция за селско стопанство 
Dunajska 22 
SIO-Ljubljana 
SLOVENIJA 

Агенция на Република Словения за 
селскостопанските пазари и развитие на 

селските райони 

Словенски фонд за регионално 
развитие 

Dunajska cesta 160 
SI -1000 Ljubljana 
SLOVENIJA  

Slovenski regionalno razvojni sklad 
Škrabčev trg 9a SI - 1310 Ribnica 
SLOVENIJA 

Провинциална банка на Словения  Словенска търговска камара 

Deţelna banka Slovenije 
Kolodvorskaulica 9 
1000 Ljubljana 
SLOVENIJA  

Камара на предприятията в селското 
стопанство и хранително-
преработвателната промишленост 
Dimičevaulica 13 
1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Технологичен парк "Прекмуре" “Център за подкрепа на бизнеса” ООД 

“Компания за подпомагане на 
предприемачеството” ООД  
Plese 9а 
9000 Murska Sobota 
SLOVENIJA 

Регионална агенция за развитие Горенска  
C. Staneta Ţagarja 
4000 Kranj 
SLOVENIJA 

“Агенция за развитие Козянско” ООД Център за развитие "Сърцето на 
Словения" ООД 

Skladateljev Ipavcev 17 
3230 Šentjur 
SLOVENIJA 

Kidričevaulica 1 
1270  Litija 
SLOVENIJA 
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6. Как най-добре да се диагностицират и оценят 
иновативни или ефективни производствени процеси в 
секторите животновъдство и растениевъдство 

  

Инструментът за самодиагностика е онлайн инструмент, който е предназначен 
за МСП в Югоизточна Европа, развиващи дейност в секторите животновъдство и 
растениевъдство, които желаят да имат по-добър достъп до пазара и повече 
възможности за прилагане на иновации. Този инструмент е на разположение на интернет 
страницата на проекта на английски език и на езиците на всички партньори, като 
предлага по-опростена версия на диагностика, имайки за цел да създаде предпоставки за 
връзка между МСП и съответните служби в подкрепа на бизнеса, които в последствие да 
извършат по-подробна диагностика на предприятията и да им дадат оценка. В 
зависимост от резултатите, инструментът автоматично определя една от три различни 
препоръки след самодиагностика. 

Методологията на диагностиката се основава на предишни констатации от 
тематични семинари, разработени в рамките на три компонента по  проекта. 
Диагностиката и оценката на МСП се извършва, като се вземат предвид следните 
аспекти: 

а) Възможностите на пазара: разкриване на пазара, в който МСП вече продава 
своите продукти, откриване на нови възможни пазари, мярка и средства за ефективна 
промоция на продуктите, стратегии за достъп до пазара, стратегии за 
интернационализация и т.н. 

б) иновации и технологична диагностика за разкриване на възможностите за 
иновации във връзка с оперативните и продуктови процеси, както и по отношение на 
технологичните иновации.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Проверете нашия онлайн инструмент за самодиагностика на: 

http://www.agro-start-see.eu/ 

http://www.agro-start-see.eu/
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Център за бизнес и парламентарен диалог, Албания 

 

Центърът за бизнес и парламентарен диалог - ЦБПД Албания има мисията да 
гарантира, че Албания има най-добре информирания по икономическите въпроси 
Парламент и най-добре информираната по парламентарните въпроси бизнес общност в 
региона чрез по-добро съгласуване на политиките между икономическите оператори и 
Парламента на Албания, като осигурява почтеност, прозрачност и включване, укрепвайки 
по този начин демократичните процеси. 

ЦБПД има за цел да играе важна роля в процеса на икономическата еманципация 
и иновациите при новите икономически и политически условия, създадени в страната, въз 
основа на три принципа: 

- Икономическо развитие, базирано на нови технологии, иновации, образование, 
информационни технологии; 

- Социални политики: трудова заетост, професионално развитие, намаляване на 
бедността; 

- Стабилна и конкурентоспособна икономика, която предлага: потенциал и 
качествен растеж, конкурентоспособност на регионалните и световни пазари. 
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Основните стратегически цели на дейността на ЦБПД са: Подкрепа за деловия, 

професионален, стратегически и политически капацитет за справяне с 
предизвикателствата и динамичните промени, наложени от развитието; Улесняване на 
процеса на самоеманципация на бизнеса, за да бъде в състояние да формулира и 
представя своите нужди и тези на своите заинтересовани страни; Разработване и 
разпространение на технологични, социални и икономически новости в един общ процес 
на обучение; Обвързване на интересите на търсещите аутсорсинг услуги, данни и пазар 
за продукцията и иновационни източници по такъв начин, че да може да се създаде 
функционална система, в която и двете страни (търсенето и предлагането) са добре 
развити; Разширение и по-задълбочено разбиране на икономическите и политическите 
въпроси, които са от съществено значение за държавата, бизнеса и тяхната 
ангажираност; Съдействие при идентифицирането на конфликтни зони и зони на 
съгласие относно съществени интереси, икономически и политически цели и задачи. 

 
 

 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

“От наша гледна точка иновации и ефективност означава свързване на 
секторите животновъдство и растениевъдство към мрежи и институции на 
знанието”. 

  

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

ЦБПД представлява един от партньорите на проекта, като осигурява добавена 
стойност към AGRO-START по отношение на запознаването с потребностите от 
обучение и подкрепа на предприемачите. Ние сме един от партньорите, който е 
пряко натоварен с организирането на транснационалния семинар с цел да 
допринесе за идентифицирането на добри практики, насочени към улесняване на 
предприемачеството. 
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
ЗА МСП В АЛБАНИЯ 
 
 

 
  

ALBIDEA: Цифровизация на методите за свиневъдството - методи за 
електронна идентификация (RFDI) 

Albidea реализира затворена верига - отглеждане на свине, 
преработка на месото и продажба в собствените си магазини. ALBIDEA е 
единственият център, който използва цифрова технология за прилагане на 
техники за отглеждане на животни и безопасност на храните. Този център 
работи в затворен цикъл, като след производство, разработва и продава 
своите продукти в рамките на утвърдените стандарти. Тези продукти са 
търсени от клиента. Също така, Центърът за НИРД разпространява 
чистопороден разплоден материал ALBIDEA (сперма на мъжки прасета) за 
фермери, занимаващи се с отглеждане и развъждане на свине. 
 
Изкарване на прехраната чрез стопанство за отглеждане на пресни 
зеленчуци на пазара - в Албания 

Центърът за интегрирано селско стопанство Албания (ЦИСА) работи 
с група от 19 производители. Производителите събират данни за своите 
продажби, вложения труд и други аспекти на бизнеса си. След това, те 
създават финансови коефициенти, които им позволяват да сравняват 
малки, средни и големи операции по начин, който им осигурява 
конфиденциалност. Целта не е да се предостави пълен икономически 
анализ на дейността им, а да се осигури база за сравнение между 
стопанствата и дискусии за това как може да се печели качествено от 
земеделие. 
 
Решения на Microen: Обработка на хранителни отпадъци чрез 
микровълнова пиролиза 

Пиролизата на биомасата е област, която напоследък привлича 
вниманието на много изследователи и технолози, поради своя голям 
потенциал за превръщането на отпадъците от земеделския сектор в 
енергия. 

 
За повече информация относно примерите, се свържете с: 

Център за бизнес и парламентарен диалог (ЦБПД) Албания 
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МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

“ЦБПД участва в изграждането на мрежи и стратегически партньорства чрез 
ИКТ онлайн платформата: www.agro.al, www.eubusinessrelay.al; чрез обучения, 
изпълнение на проекти и учебни казуси”. 
 
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- www.mbumk.gov.al 
- www.azhbr.gov.al 
- www.agro.al 
- www.eubusinessrelay.al 

- www.aida.gov.al 

 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

"Поддържането на близки отношения с клиенти и партньори; Телевизионни 
клипове и медийни промоции; Участие в панаири и изложения; Маркетингови 
стратегии за социалните мрежи - Facebook” 
 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ "Износ/внос, Техническо 
сътрудничество, Подизпълнители” 
 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В СЕКТОРА 
НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Добър бизнес план, който да включва правилната бизнес идея  
- Квалифицирани и професионални човешки ресурси 
- Добри практики от други успешни подобни бизнес дейности 
- Финансова подкрепа 
- Маркетингов план базиран на проучване на пазара в зависимост от вида на 

продукта 

  

http://www.agro.al/
http://www.eubusinessrelay.al/
http://www.mbumk.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.agro.al/
http://www.eubusinessrelay.al/
http://www.aida.gov.al/
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7. Ефективни подходи за трансфер на технологии и 
иновации за МСП 

 

Въпреки значителните предизвикателства в трансфера на изследователски 
знания за МСП в растениевъдството и животновъдството, има иновативни методи за 
трансфер на технологии, които могат да бъдат много ефективни в контекста на МСП. 
Земеделските производители трябва постоянно да въвеждат иновации на продукти и 
процеси и непрекъснато да развиват своята база от знания в отговор на съвременните 
технологични и социални промени.  

Като се има предвид приносът на МСП в икономиките в цяла Европа, както и 
необходимостта да се адаптират към непрекъснатия икономически натиск, МСП трябва 
да бъдат основен получател на знания в резултат от научни изследвания. За жалост 
въздействието на научните изследвания върху производството на МСП е незначително и 
по-голямата част от предприятията не си сътрудничат с академичната и изследователска 
общност. 

Изглежда, че съществува разминаване между концептуалния подход на научните 
специалисти и силно прагматичния характер на мениджърите на МСП. Изследователите 
трябва да представят изследователските си знания във форма, която е полезна и 
приложима в рамките на практическите ограничения на МСП и трябва да са наясно с 
особено силния натиск върху МСП от страна на пазара, липсата на време и 
специализирани човешки ресурси и работна ръка. 

Методиките за трансфер и разработване на нови технологии от научно-
изследователските организации с цел тяхното прилагане в МСП трябва да бъдат 
съобразени със средата, в която се развиват МСП. 

Технологията може да бъде широко тълкувана като знание, вградено в артефакти, 
бизнес методи или техники, като "трансфер на технологии" вече означава всяка ситуация, 
при която технологията пресича междуорганизационните и вътрешноорганизационните 
граници. 

Новите знания често не се забелязват лесно и са резултат от задълбочени 
изследвания и умения, придобити благодарение на дълъг практически опит. Дори когато 
са кодифицирани, тези знания може да останат трудни за трансфер. 

В началото подходите за трансфер на технологии бяха пасивни; има малко 
доказателства за участието на подкрепящи структури в улесняването на този процес. 

Основните характеристики на успешните активни подходи за трансфер на 
технологии са: 

- Трансферът на технологии трябва да се разглежда като активен, съвместен 
процес; 

- Трансферът на технологии трябва да се случва чрез хората; 
- Трансферът на технологии трябва да получава избирателна подкрепа на 

високо ниво;  

- Бюрокрацията трябва да бъде сведена до минимум; 
- Трансферът на технологии е най-ефективен, ако се фокусира върху ключовите 

процеси; 

- Трансферът на технологии трябва да се концентрира върху това "как" и 
"колко" процесни индикатори са необходими, а входящите/изходящите 
параметри да са измерими. 
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Център за научни изследвания и технологии - Хелас - 
Институт за научни изследвания и технологии-Тесалия - 

Гърция 

 
Институтът за научни изследвания и технологии-Тесалия (IRETETH) е един от 

институтите към Центъра за научни изследвания и технологии-Хелас (CERTH), 
юридическо лице с нестопанска цел, създадено под егидата на Генералния секретариат 
за изследвания и технологии (ГСИТ) на Министерството на образованието и 
религиозните въпроси на Гърция.  

Основната мисия на института е да провежда базови и приложни технологични 
изследвания, които водят до нови продукти и услуги с промишлено, икономическо и 
социално въздействие в подкрепа на потребностите за НИРД на местните, национални и 
европейски индустриални и държавни институции. IRETETH: 

 Засилва индустриалната и предприемаческа динамика на предприятията в 
региона и насърчава създаването на нови компании, базирани на икономиката на 
знанието. 

 Предоставя услуги за индустрията, като улеснява нейната връзка с: а) 
изследователските и технологичните дейности от секторите, в които 
специализира IRETETH и б) процесите на спин-оф в специализирани 
технологични сектори. 

 Улеснява първичното производство, както и неговото участие в рамките на новата 
селскостопанска политика. 

 Укрепва висшето образование в региона чрез предлагане на безплатна 
инфраструктура, мотивиране на съществуващия научен потенциал и привличане 
на нови учени. 
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Отделът по агротехнология на IRETETH, който е отговорен за проекта AGRO-
START, се занимава с насърчаване на научните изследвания и услуги в областта на 
устойчивото селскостопанско производство, управлението на околната среда в селските 
райони и технологиите за дървения материал. Секторът разглежда въпроси като 
интелигентното селскостопанско производство при контролирани среди, интегрираното и 
биологичното производство на земеделски продукти, рационалното използване на 
водните и почвените ресурси, информационните и компютърните технологии в селското 
стопанство (прецизно земеделие), отражението върху околната среда на земеделските 
дейности, животновъдството, включително храненето и благополучието, проследяването 
на хранителните продукти и технологията за дървения материал. Отделът по 
Агротехнология създаде първата в Гърция обсерватория за околната среда в селските 
райони за краткосрочно прогнозиране на замърсяването на въздуха и изследване на 
въздействието на замърсяването от растителна и животинска продукция. Той координира 
и първия клъстер за технологии за дървен материал.  

IRETETH работи в тясно сътрудничество с МСП, разположени в района на 
Тесалия и допринася за трансфера на иновации и технологии за предприятията, докато 
отдел Агротехнология отваря експериментална селскостопанска инфраструктура за 
земеделските производители и предприемачи. IRETETH играе важна роля в създаването 
на инициативи и проекти, свързани със сектора на земеделието и хранителната 
промишленост в района на Тесалия. Организацията е участвала в редица проекти на 
регионално, национално и международно ниво и наскоро финализира голям национален 
проект (Regional Innovation Pole - Тесалия), който се фокусира върху сектора на 
земеделието и храните и се занимава с насърчаването на селскостопански и хранително-
вкусови клъстери, насочени към подпомагане на традиционните за бранша сектори с 
иновационни дейности; насърчаване на частния сектор да инвестира в научни 
изследвания и технологии; както и повишаване на конкурентоспособността. 

IRETETH вече е създала технологична платформа: “Храна от Тесалия", следвайки 
успешния пример на Европейската технологична платформа "Храна за живот". В рамките 
на "Храна от Тесалия" е разработена стратегическа технологична карта, която 
идентифицира потенциалния технически и технологичен недостиг и маркетинговите 
пречки в областта на храните в Тесалия и предлага препоръчителни действия за 
преодоляване на тези недостатъци и пречки, които представляват важно средство за 
обмен и събиране на информация по време на проекта и след това.  

IRETETH също осигурява научна подкрепа за МСП от сектора на земеделието и 
животновъдството по въпроси, като управление на условията на околната среда на 
закрито, проектиране и строителство, управление на енергията, прилагане на ИКТ,  
автоматизация и т.н. 
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РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

В рамките на проекта AGRO-START, IRETETH е отговорна за изпълнението 
на Работен пакет (РП) 5 "Повишаване информираността на МСП за иновации и 
технологии с цел намиране на по-добри пътища за пазарни възможности“. Този 
работен пакет тества един от подходите, включени в Протокола за услуги в подкрепа 
на бизнеса в ЮИЕ по отношение на това как най-добре да се извърши диагностика и 
оценка на МСП в секторите на животновъдството  и растениевъдството и да им се 
окаже подкрепа за по-добри възможности за достъп до пазара и внедряване на 
иновации (технологични, процесни и оперативни). 

По Работен пакет 5, IRETETH ще разработи общ диагностичен подход, въз 
основа на предварителните констатации на тематичните работни групи по РП 3 и ще 
изготви кратък доклад за това как да изпълни предложената диагностика и оценка, 
следвайки общ подход, вземащ предвид общите предизвикателства за района на 
ЮИЕ и специфичните географски предизвикателства. IRETETH, също така, ще 
разработи общ доклад за диагностика и препоръки, включващ резултатите от 
препоръките от оценките на всички партньори. 

 

 
 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

“МСП  в сектора на земеделието и животновъдството в Гърция са изправени 
пред сериозни проблеми в областта на устойчивото поддържане на 
конкурентоспособността им на местния, националния и европейския пазар. 
Животновъдството и растениевъдството се характеризират с липса на 
интернационализация и не се възползват напълно от възможностите си поради 
неосъзнаване на важността на иновациите и особено на иновативните подходи за 
предприемачество. При сегашното ниво на конкуренция на пазара предприятията 
трябва сами да се организират в ефективни системни структури за производство, за 
да бъдат в състояние да изпълнят изискванията на пазара.  

МСП имат ограничени финансови и човешки ресурси и обикновено не 
разполагат с усъвършенствани инструменти за подкрепа на планирането, които са 
от съществено значение за развитието.  

Що се отнася до финансирането, Гръцкият съюз на банките, според едно 
скорошно проучване, счита, че достъпът до финансиране за МСП е силно затруднен, 
особено за новосъздадените такива. В момента има 4+1 основни инструмента за 
финансиране: субсидии, банкови заеми (дългосрочни и краткосрочни), рисков капитал, 
частни инвестиции (както на ниво семейство, така и на ниво бизнес, например 
инвеститори тип "бизнес ангел") и групово финансиране (т.нар. "crowd funding"). Тези 
инструменти могат да работят поотделно или заедно, в зависимост от типа, 
потребностите и етапа на развитие на всяка компания.” 
 
КАКВО СВЪРЗВА ИНОВАЦИИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА?  

“Производственият процес, който ще се основава на научни изследвания и 
иновации. Производствен процес, в който резултатите от научните изследвания ще 
бъдат ефективни и ще са включени в производствената верига.” 
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Разработване на специализирани протоколи за сертифициране на 
парникови култури. Националните общи протоколи (Agro 2-1 и 2-2) за 
сертифициране на производството на храни не могат да се използват пряко за 
високотехнологични парникови култури. Те трябва да бъдат специфично 
адаптирани за тези технологии.  

Разработване на система за проследяване "от фермата до вилицата" с 
RFID сензори, които са способни да измерват физическите величини, 
представляващи интерес (т.е. температура на въздуха, влажност на въздуха, 
концентрация на CO2 и др). 

Развитие на информационна система за управление на земеделските 
стопанства за полски култури, в която са включени стандарти и правила на ЕС, 
информация от датчици, он-лайн метеорологични данни и помощ за 
потребителя (фермер) в процеса на вземане на решения за ефективно 
използване на енергия и суровини. 

 
 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

“IRETETH си сътрудничи с няколко МСП, които допринасят за целите на 
проекта и биха могли да разработят мрежа за насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на добри практики и опит, с цел увеличаване на социално-икономическите 
ползи в рамките на гръцкия селскостопанския сектор. IRETETH може да включи 
местните, регионалните и националните органи, комисии и власти, които са 
свързани с изготвянето на политики в рамките на селскостопанския сектор. IRETETH 
е в контакт с основните участници в селскостопанския сектор на местно, 
регионално и национално равнище, включително политици, заинтересовани страни, 
държавни и частни земеделски институции и предприятия от този сектор. Освен 
това организацията си сътрудничи с изследователски центрове от различни държави 
в Европа. IRETETH също така представлява ключов партньор за разпространение на 
резултатите и е в състояние да създаде атмосфера за обмен на добри практики не 
само между партньорите, но и в по-широк обхват. В заключение, IRETETH работи 
заедно с Област Тесалия за развитието на "Агрополис": иновационен клъстер на 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост в района на Тесалия, който 
подкрепя проекта и ще допринесе за разпространението и използването на 
резултатите.” 
 

ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 

ЗА МСП В ГЪРЦИЯ 

 

 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

- Участието на специализирани професионалисти в създаването на подходящ 
маркетингов план 

- Участие в онлайн бази данни 
- Участие в панаири и изложби 
- Разпространение чрез местните медии 
- Сътрудничество (клъстериране): Идеята на сътрудничеството между агро-бизнеса 

в неговите усилия да се създадат подходящи инструменти и среда, за неговия 
разцвет. На търговско равнище регионалните производители трябва да действат 
съвместно  

- Извършване на проучвания 
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ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

Създаване на мрежа на три нива: МСП в сектора на земеделието/хранително-
вкусовата промишленост със стратегическа концепция за износ и възможности за по-
нататъшно сътрудничество, свързани професионалисти. Много професионалисти 
могат да придадат добавена стойност в износа на храни чрез създаване на "място", 
където експерти  и дистрибутори/вносители да могат да си взаимодействат и да 
участват в процеса на износ. Изграждане на взаимоотношения с тези ключови 
заинтересовани страни с цел да се улесни достъпа до чужди пазари.” 
 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Анализ на пазара 
- Качество на продукта 
- Промоция - маркетинг 
- Ефективно използване на ресурсите 
- Иновации  

 
 

Примери за организации за подкрепа на МСП в Гърция 
 

Асоциация на индустриалците в 
Тесалия и Централна Гърция (AITG) 

Европейска мрежа в подкрепа на 
бизнеса - Hellas 

Enterprise Europe Network (EEN) 

www.sbtke.gr www.enterprise-hellas.gr 

Търговско-промишлена палата-
Магнезия 

Търговско-промишлена палата-Трикала 

www.c-magnesia.gr www.trikala-chamber.gr 

Търговско-промишлена палата-Кардица Агенция за развитие на Трикала 

www.karditsacci.gr www.kenakap.gr 

Агенция за развитие на Лариса Агенция за развитие на Кардица 

www.aenol.gr www.anka.gr 

Агенция за развитие на Пилион-
Магнезия 

 

www.eapilio.gr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbtke.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.karditsacci.gr/
http://www.kenakap.gr/
http://www.eapilio.gr/
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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- Международно общество по растениевъдство www.ishs.org 

- Организация по прехрана и земеделие към ООН www.fao.org 

-   Animal Task Force (работна група за за насърчаване на устойчивото 
животновъдство в Европа) http://www.animaltaskforce.eu/ 

- Agrolook - международно списание по растениевъдство http://www.agrolook.com/ 

- Farm Journal (журнал за фермера) http://www.agweb.com/farmjournal/ 

- Journal: Biosystems Engineering, Elsevier 

- Journal: Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier 

- Chronica Horticultural 

- Изследвания в полза на МСП по Програма FP7 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=n7
qJSvTSltcdQFnyLhL1mTnfG3Gh8KPtBLpnThZxmTnyj9QTnb18!1078437264?callIdentif
ier=FP7-SME-2013#wlp_call_FP7 

- Национална рамкова програма “Сътрудничество" (http://www.gsrt.gr/) 

- JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) 
позволява на страните от ЕС да използват структурните фондове на ЕС в 
подкрепа на малките и много малките предприятия. В някои страни от ЕС 
доставчиците на микрокредитиране се възползват от гаранции, заеми и собствен 
капитал. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm) 

- JASMINE (Съвместно действие за подкрепа на институциите за 
микрофинансиране в Европа) подобрява капацитета на доставчиците на 
микрокредити и им помага да се превърнат в устойчиви и жизнеспособни 
оператори в кредитния пазар.  

(http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm) 

- COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките 
и средните предприятия (МСП), която за периода 2014-2020 г. е с планиран 
бюджет от 2,3 млрд. Евро 

(http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm) 

 

  

http://www.ishs.org/
http://www.fao.org/
http://www.animaltaskforce.eu/
http://www.agrolook.com/
http://www.agweb.com/farmjournal/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=n7qJSvTSltcdQFnyLhL1mTnfG3Gh8KPtBLpnThZxmTnyj9QTnb18!1078437264?callIdentifier=FP7-SME-2013#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=n7qJSvTSltcdQFnyLhL1mTnfG3Gh8KPtBLpnThZxmTnyj9QTnb18!1078437264?callIdentifier=FP7-SME-2013#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=n7qJSvTSltcdQFnyLhL1mTnfG3Gh8KPtBLpnThZxmTnyj9QTnb18!1078437264?callIdentifier=FP7-SME-2013#wlp_call_FP7
http://www.gsrt.gr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Какво е иновация? 

….в растениевъдството 
 

Ключови предизвикателства за сектора на растениевъдството са: защитата на 
почвата, напояването, борбата с вредителите и контрола на заболяванията. 

Качеството на почвите е капацитетът на всеки конкретен вид почва да 
функционира в рамките на естествената или управлявана екосистема, за да поддържа 
производителността на растенията и животните, да поддържа или подобрява качеството 
на водата и въздуха, да подкрепя човешкото здраве и местообитание. 

Иновативни решения за опазване на почвите: 

- Гуми с ниско налягане; 
- Земеделие с контролиран трафик (CTF) и планиране на маршрута; 
- Ултра леки машини, микро оран, нулева теглителна сила. 

 
Недостигът на вода е сред най-големите ограничения за постигане на 

максималния потенциал за растеж на растенията. 
 

Иновативни решения за напояване: 

- Решения с микро-напояване (капково напояване); 
- AirDrop е напоителна система, проектирана да използва процеса на кондензация 

за производство на вода от въздуха; 

- Водопестяща мембранна технология: новата технология за задържане на 
подповърхностна вода драстично намалява необходимостта от напояване, като 
задържа най-малко 50% повече вода в почвата в зоната на корените на 
растенията. 

 
Иновативни решения за борба с вредителите и болестите 
Нарастващото световно население, промяната на климата и увеличеното търсене 

на храни ни принуждават да използваме все по-интензивни методи на земеделие. 
Въпреки това, според различни оценки зашеметяващите 40% от всички храни и фибри се 
губят заради вредители на полето и при складиране. (Източник: Университет на 
Саутхемптън). 

Предизвикателствата пред МСП по отношение на контрола върху вредителите и 
болестите е свързано с разработването и маркетинга на иновативни и устойчиви 
решения, често с ограничен бюджет и ресурси и при наличието на значителна 
конкуренция. 

- Устойчиво управление: природни репеленти като дим от горящо дърво и цяла 
гама от етерични масла (чаено дърво, мирта, ним, евкалипт и т.н.); 

- Биотехнология в контекста на устойчивите селскостопански системи; 
- Иновативна технология с електростатични восъчни частици, която копира 

механизма за хващане в капан, който се използва от растението сарацения. 
 
Най-новите разработки в областта на ИКТ в селското стопанство включват 

роботиката, чрез която множество малки интелигентни машини могат да заменят 
големите управлявани от хора трактори, с което се увеличава производителността. 

Бъдещата цел е енергийно ефективно земеделие с лека механизация, прецизно 
земеделие и роботика. 

  

http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=1722&RegionId=0&Winindex=0
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Регионална федерация на фермерите, Пулия - 

CONFAGRICOLTURA PUGLIA, Италия 
 
 
 

 

Регионалната федерация на фермерите на Пулия (Federazione Regionale 
Agricoltori di Puglia), Confagricoltura Puglia е една от 18 регионални федерации, свързани 
с Confagricoltura, организация на представителството и защитата на италианските 
селскостопански предприемачи. 

Confagricoltura Пулия е сдружение с нестопанска цел, което играе ролята на  
представителство на провинциалните синдикати и техните партньори и професионални 
групи по отношение на регионалните и другите агенции, работещи на регионално ниво. 

Също така, различни други организации членуват в Confagricoltura Пулия. Като 
споделят насоки и цели, те работят по конкретните проблеми на местните ферми. 

Confagricoltura Пулия насърчава и координира инициативи за подобряване и 
подпомагане на провинциалните съюзи в дейности, свързани с институционалните и 
административните функции на регионалните и други агенции, които работят в региона. 
Тя, също така, изучава проблемите в земеделието, предоставя услуги и извършва 
всякакви дейности от интерес за региона. 
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Обучение за насърчаване на инвестициите във възобновяеми 
енергийни източници: Confagricoltura Пулия организира курс за обучение - 
одобрен и финансиран от For.Agri и реализиран в сътрудничество с Enapra, 
Съветът за образование на Confagricoltura, насочен към служители на 
провинциалните профсъюзи по отношение на бюджетирането и разработването 
на бизнес-планове за ферми, които инвестират във възобновяема енергия. 
Курсът се проведе на два етапа през 2012 г. - в Бари и Бриндизи. Участниците 
придобиха нови умения за подпомагане на стопанствата, в по-голямата си част 
МСП, при оценката на техните активи и при кандидатстване за финансиране, 
свързано с инвестиции в алтернативни енергийни източници. 

 

 
 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

“МСП в целевите сектори имат допълнителни затруднения в сравнение с тези 
в други сектори, което се дължи главно на нарастването на трудността при достъпа 
до кредити, което е резултат от високата степен на недоверие от страна на 
кредитните институции в подкрепа на предприемаческите инициативи в тези 
сектори. Освен това, е налице по-малко внимание от страна на регионалната 
политика за подкрепа на селскостопанското производство, както и прекомерна 
бюрокрация, съставена от безброй задължения и разпоредби.” 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

“Иновациите означават производствен процес, който може да подобри 
рентабилността на производството в целевите сектори чрез прилагането на 
технологии, които улесняват по-ефективното и устойчиво използване на факторите 
за производство, но също така може да предостави и нови продукти, които 
адресират по-добре предизвикателствата на международните пазари, чрез 
изграждане на нови стратегии и бизнес инициативи. 

Може да се споменат, например, следните: продукти на растениевъдството, 
отглеждани на закрито с компютъризирани системи за управление; прясно нарязани 
продукти, по-подходящи за нуждите на модерния потребител; механизирани 
селскостопански системи (автоматизирани системи за хранене, доене и т.н.); 
органична и качествена продукция; интеграция на производствените вериги и т.н..” 

 
 
ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНОВАЦИИ В МСП В ИТАЛИЯ 
 

 
 
 
 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
Confagricoltura Пулия, като представителна организация на селскостопанските 

предприятия, е ефективен събеседник по въпросите и примерите с предприемачи, 
работещи в целевите сектори. Престижният и дългогодишен опит на Confagricoltura по 
проблемите на италианския селскостопански сектор бе предоставен за дейностите по 
проекта с цел прилагане на ефективни и последователни инструменти. 
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Технически информационни услуги за подобряване на 
селскостопанската продукция: Anga Пулия, регионалната организация на 
младите земеделски стопани на Confagricoltura Пулия, осигурява технически 
информационни услуги за управлението на типичните за региона култури, в 
рамките на услугите, които предоставя на младите фермери, членуващи в 
нея, често собственици на МСП. Тази услуга е активна от около 7 години. 
Confagricoltura Пулия установява и поддържа връзки в средата на 
публичните и частните изследвания с цел да улесни трансфера на 
технологични иновации за управление на селскостопанската продукция към 
членуващите в нея ферми. По-специално, организацията предоставя услуги 
за актуализиране на иновативни решения, свързани с напояването, 
торенето, борбата с вредителите, подрязването, прибирането на реколтата 
и др. 

 
Подпомагащи услуги в производството на селскостопанска 

биомаса от специални култури за генериране на биогаз: в рамките на 
услугите, които предоставя на своите асоциирани фермери, Confagricoltura 
Бриндизи, член на Confagricoltura Пулия, осигурява технически 
консултантски услуги за производството на селскостопанска биомаса за 
генериране на биогаз. Тази услуга е активна от около 3 години. 
Confagricoltura предоставя съвети и помощ на ферми за изпълнението на 
процеси, ориентирани към производството на селскостопанска биомаса за 
генериране на биогаз от специални култури. Нашата организация е в контакт 
с изследователски институции и електроцентрали с цел идентифициране на 
оптимални и по-рентабилни решения за свързаните с тях ферми и, в същото 
време, за обучение и преквалификация на персонала. Дейностите за 
подпомагане варират от съставяне на договори за култивиране с компании- 
собственици на биореактори за генериране на биогаз до техническа 
подкрепа "на място" за производство на биомаса с подходящи 
характеристики. Услугата осигурява непрекъснато наблюдение на 
производствения процес, като за това се грижат двама експерти-агрономи, 
които подпомагат земеделските стопанства при гарантиране на договорите 
за култивиране. 

 
 
 
 

 
 
 
 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

“Confagricoltura Пулия е част от партньорска мрежа, която включва различни 
местни участници, национални и регионални институции, икономически и социални 
партньори, включително кредитни институции, бизнес асоциации и регионални 
професионални съюзи. Confagricoltura Пулия поддържа връзки и с изследователски 
институти, университети и други регионални федерации на Confagricoltura.” 
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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

Информацията идва от различни източници: от Confagricoltura (национална 
организация) чрез срещи, бюлетини и брифинги или чрез сайта на организацията 
(http://www.confagricoltura.it/); регионални институции, чрез електронна поща, официални 
актове или чрез уебсайтове (http://svilupporurale.regione.puglia.it/; 
http://www.regione.puglia.it/; http://www.sistema.puglia.it/); Европейски и национални 
институции чрез официални актове или съответните сайтове (http://europa.eu/; 
http://ec.europa.eu/; http://www.europarl.europa.eu/; http://ue.eu.int/; 
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm; http://www.politicheagricole.it/; 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/); кредитни институции и търговски камари 
(http://www.abi.it/; http://www.unioncamere.gov.it/); изследователски институции и 
университети, чрез публикации или сайтове (http://www.inea.it/; http://www.ismea.it/; 
http://www.agr.uniba.it/);  специализирани медии и/или съответните сайтове 
(http://www.agrisole.it/; http://www.informatoreagrario.it/; http://www.edagricole.it/; 
http://www.agrapress.it/;  www.freshplaza.it/; и т.н.). 

 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

“Активиране на процеси за агрегация между предприятия, принадлежащи към 
съответния сектор и инициативи за интернационализация (участие в панаири, бизнес 
мисии и срещи в чужбина, развитие на търговски мрежи, електронна търговия); 
свързване на производителите на територията и създаване на интегрирани пакети, 
които включват също и други сектори, като ено-гастрономически и културен 
туризъм.” 
 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  "Съсредоточаване върху 
иновациите на продукти и процеси, производството на определени видове продукти, 
идентифициране на специфичните целеви клиенти, позициониране във високия 
сегмент на пазара (ниша и/или качество на продуктите), производства, свързани с 
територията и качеството на околната среда.” 
 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Иновации на продукти и процеси; 
- Качествено производство; 
- Развитие на търговски мрежи и интернационализация; 
- Агрегиране на операторите; 
- Диверсификация на производството и засилване на неговата връзка с 

територията и околната среда. 
  

http://www.confagricoltura.it/
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://ue.eu.int/
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm
http://www.politicheagricole.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.abi.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.inea.it/
http://www.ismea.it/
http://www.agr.uniba.it/
http://www.agrisole.it/
http://www.informatoreagrario.it/
http://www.edagricole.it/
http://www.agrapress.it/
http://www.freshplaza.it/
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Примери за организации за подкрепа на МСП в Италия: 
 

MinisterodellePoliticheAgricoleAlimentari e 
Forestali  (Министерство на земеделието, 

храните и горите) 

MinisterodelloSviluppoEconomico 
(Министерство на икономическото 

развитие) 

Джузепе Блази (директор на отдел "Европейска и 
международна политика и развитие на селските 
райони") 
Sede: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 
телефон: +39 06 46655056 - 5057 
Факс: +39 06 4881707  
e-mail: dipeisr.capodipartimento@mpaaf.gov.it 

Джузепе Триполи (Директор на отдел 
"Предприятия и интернационализация") 
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
тел. +39 06 4705 2642 / 2158  
Факс:+ 39 - 06 - 4705-2017  
e-mail: dipartimento.impresa@mise.gov.it 

Associazione BancariaItaliana (ABI) (Италианска 
банкова асоциация) 

Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia  
(Съюз на Италианските търговски камари) 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 
тел. +39.06.6767.1 
Факс +39.06.6767.457 
e-mail: abi@abi.it 

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma  
тел.: +39 06.47041  
Факс: +39 06.4704240 
e-mail: unioncamere@cert.legalmail.it 
(сертифицирана поща) 

Regione Puglia – Area Politiche per lo 
SviluppoRurale (Регион Пулия - Политики за 
развитие на селските райони) (зона на ЮИЕ) 

Regione Puglia – Area Politiche per lo 
SviluppoEconomico, ilLavoro e l’Innovazione 
(Регион Пулия - Политики за икономическо 

развитие, труд и иновационно 
пространство) (Зона на ЮИЕ) 

Papa Pagliardini Gabriele (Direttore) 
Lungomare Nazario Sauro, 45 / 47-70121 Bari  
телефон: +39 080 5405106  
Факс: +39 080 5405224 
e-mail: g.pagliardini@regione.puglia.it 

Antonella Bisceglia (Direttore) 
Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari 
тел.: +39 080 5406934 
Факс: +39 080 5405960 

Camera di Commercio di Bari  (Търговска камара на Бари) (зона ЮИЕ) 

Sede Centrale 
C.so Cavour n. 2 - 70121 Bari 

тел. +39 080.2174111 (Centralino) 
Факс +39 080.2174228 

e-mail: cciaa@ba.legalmail.camcom.it (сертифицирана поща) 

 

 

Какво е иновация? 

….в животновъдството 
Животновъдите са изправени пред няколко предизвикателства, при все, че повече 

и по-мощни технологии са на тяхно разположение, но в същото време, обществото е 
загрижено за влиянието на животновъдните практики и начина, по който се използват 
новите технологии. Друго предизвикателство е конкуренцията на световния пазар. 

Критерии за устойчивост в подобряване на животновъдството в Европа: 

- Икономическа ефективност в производството на животинска продукция; 
- Въздействие върху околната среда; 
- Качество (включително безопасност) на продуктите от животински произход; 
- Хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми. 

Устойчивост в животновъдството и развъдната дейност означава степента, до която 
секторът и дейностите, управлявани от професионални организации, допринасят за 

поддържане и полагане на добри грижи за животинските генетични ресурси за 
бъдещите поколения. 

mailto:dipeisr.capodipartimento@mpaaf.gov.it
mailto:dipartimento.impresa@mise.gov.it
mailto:abi@abi.it
mailto:unioncamere@cert.legalmail.it
mailto:g.pagliardini@regione.puglia.it
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it
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Федерацията на фермерите в Република Македония, Бивша 
Югославска Република Македония 

 

 

Целта на Федерацията на фермерите в Република Македония (ФФРМ) е да 
насърчава и защитава икономическите, социалните и културните интереси на 
земеделските производители и фермерските групи/асоциации. 

Целите на ФФРМ са: да насърчава и представлява своите членове, да осигури 
звено за контакт за правителствени и международни организации в техните дискусии с 
фермерите в Македония и да създаде и развие форум за фермери и фермерски групи и 
асоциации, където да се обсъждат икономически, политически, структурни и 
стратегически въпроси, както и такива, свързани с развитието на селските райони и 
опазването на околната среда, които са от значение за селскостопанския сектор в 
Македония. 

Ето някои наши дейности (списъкът не е изчерпателен): развитие на услуги за 
членове и не-членове; организиране на конференции, семинари, симпозиуми, обучения, 
изложби и видео презентации; разработване и изпълнение на инициативи с 
компетентните органи и институции за постигане на целите и задачите на ФФРМ; участие 
в работните групи на компетентните органи и институции, насочени към насърчаване и 
защита на интересите на земеделските производители; сътрудничество със сродни 
национални и чуждестранни организации; създаване на експертни екипи в областта на 
техническите, финансовите, правните и маркетинговите услуги, подходящи за целите на 
ФФРМ; записване на нови членове; издателска дейност. 
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ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

“Иновационните системи имат за цел да се улесни промяната и пригаждането 
към нея. Ролята на селското стопанство се променя с обществените очаквания и все 
по-високото ниво на признаване на многофункционалността на селското стопанство 
и селските райони; затова, е изключително важно да се предостави на земеделските 
производители и предприемачите от селските райони подкрепата, от която се 
нуждаят, за да се постигнат съответните промени. Участници, които са пряко 
свързани с пазара, като земеделските производители например, са склонни да 
развиват иновации в зависимост от потребностите. Ключово предизвикателство за 
системите за обучение и иновации в селското стопанство е да се даде подкрепа за 
усъвършенстване на преработката, маркетинга и капацитета за създаване на 
добавена стойност на селското стопанство, както и проучването на нови 
възможности в нови селски и екологични услуги”. 

 
 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
“ФФРМ подкрепя идеята за възобновяване на дейността на Балканската 

мрежа на селскостопанските асоциации (БМСА), която бе инициирана от 
албанската организация. Срещите, проведени през 2011, 2012 и 2013 г. имаха за цел да 
изследват възможностите и интересите сред членовете на БМСА за бъдещото 
функциониране на мрежата. Представители на ФФРМ присъстваха на срещите в 
Косово и Албания по инициатива на организацията БМСА (Балканска мрежа на 
селскостопанските асоциации). Участниците се споразумяха да продължат 
сътрудничеството, като БМСА се официализира, но без да има специфични критерии 
за членство. ФФРМ пое водеща позиция в официализирането на мрежата.” 

 

  

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

ФФРМ разработи комуникационния план, който включва следните 
компоненти: цели, целеви групи, стратегии за успешно достигане до целевите 
групи, таргетирани проектни послания, комуникационни инструменти, вътрешна  
и външна комуникация, времеви график, методи и показатели за оценка, 
инструменти за мониторинг и оценка на плана, ключови моменти на оценката.  

ФФРМ разработи корпоративния имидж на проекта, като взе предвид 
визуалните елементи за идентичност по Програмата за транснационално 
сътрудничество в ЮИЕ и всички необходими за проекта материали, както и 
брошурата на проекта. ФФРМ също така организира заключителната среща по 
проекта. 

Организацията промотира дейностите и осигурява публичността по 
проекта и на неговите резултати. Извършваме мониторинг на комуникационните 
дейности и оценка на тяхното въздействие; и осигуряваме съдействие на 
заинтересованите страни от ЮИЕ чрез е-мейл адреса, включен в сайта. 

Това е само малка част от дейността ни, тъй като участваме активно във 
всички дейности по проекта. 
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
ЗА МСП В МАКЕДОНИЯ 
 

  

Примерът за трансфер на технологии в Център за подкрепа на бизнеса 
(ЦПБ) Битоля илюстрира процеса на разработване на индустриална технология: 
машина за сушене на гъби и други сезонни пресни хранителни продукти. С цел да 
се повиши нейната конкурентоспособност и възможностите за оцеляване и растеж, 
фирма се свързва с ЦПБ-Битоля с искане за финансова подкрепа за продуктова 
линия за сушене на гъби. Вместо да избере вносна и адаптирана технология, по 
съвет на ЦПБ, компанията приема разработка на местни технологии и трансфер 
директно от местния Факултет по технически науки, което се оценява като по-
удобен и достъпен вариант.  

Три основни страни бяха включени в сътрудничеството: фирмата-приемник 
на технологиите, факултетът като техен създател и подизпълнителят за 
производство на технологията. Главният координатор е ЦПБ като посредник и агент 
на трансфера. Екипът се състои от един професор и студенти от факултета, както  и 
подизпълнител за производство на машината за сушене, който разработва проекта 
и прототипа на машината за сушене въз основа на специфичните нужди. Фирмата 
желае да получи специално разработена машина, която не е лесно достъпна на 
пазара, като има предварително условие да се включат иновативни и "зелени" 
технологии. Тя добавя и иновативен елемент за дизайна на машината, която да 
даде възможност за едновременно използване на различни енергийни източници за 
отопление (дърво, слънце и електроенергия). Използването на възобновяеми 
източници на енергия става възможно - например биомаса, получена от дървесни 
стърготини, които биха могли да покрият 100% от нуждите за отопление и 
изсушаване, както и слънчева енергия, която да бъде използвана в работния процес 
и осигури до 60-70% икономия, в зависимост от климатичните условия в даден 
период на експлоатация.  

Проектантите на машината предлагат иновативно решение, което дава 
възможност за гъвкавост по отношение на осигуряването на необходимата топлина 
за процеса на сушене, като същевременно успяват да произведат екологично чисто 
и енергийно ефективно оборудване. Освен това, машината за сушене на гъби може 
да работи с електричество като трети източник на енергия. Фирмата участва 
активно в подбора, развитието и персонализирането на технологията от самото 
начало и получава финансова подкрепа като безвъзмездна помощ до 60% от 
компонента за трансфер на технологии по проекта. Машината за сушене в момента 
се използва от сдружение на повече от 10 фирми в областта на земеделието и 
производството на храни в Прилеп. В този проект ЦПБ събра заедно участници и 
организации от целия производствен цикъл: фирмите като крайни потребители, 
академичните среди (учени и изследователи) в ролята на технологични 
разработчици и други МСП като производителите на възложената технология, 
докато ЦПБ наблюдава и координира всички етапи на процеса. Целият процес на 
технологична подкрепа е в съответствие с основните цели на организацията и се 
превърна в неразделна част от програмата за предприемаческа подкрепа. 
Трансферът е предназначен  най-вече за увеличаване на технологичните и бизнес 
възможности на членовете на инкубатора чрез преодоляване на липсата на 
капацитет за научни изследвания и развитие в рамките на самите фирми. Видимо 
подобрение в работата, производителността и печалбите се очаква в рамките на 
следващите дванадесет месеца, а реалните стойности ще бъдат обявени 
допълнително. 
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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

www.pa.gov.mk 

www.mzsv.gov.mk 

www.agencija.gov.mk 

www.apprm.gov.mk 

www.mbdp.com.mk 

 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

“Членовете на ФФРМ, които посетиха селскостопански панаири в региона 
(България, Гърция, Сърбия, Турция - Бурса, Адана, Истанбул), организирани от ФФРМ, 
оцениха тази услуга като много полезна. През последните три години над 1000 
македонски фермери (индивидуални членове и членове на асоциации) участваха в най-
известните селскостопански панаири в региона. Посещенията на селскостопански 
панаири дават възможност на земеделските производители да се запознаят с всички 
нови и усъвършенствани земеделски техники и технологии, което ще допринесе за 
подобряване на производителността, стандартизацията на продуктите, 
оптимизиране на количеството и увеличаване на приходите”. 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

"В Македония в сектора на селското стопанство най-ефективните стратегии 
за интернационализация са:  износ на селскостопански продукти и преки 
чуждестранни инвестиции в разпределителни центрове за селскостопански продукти 
и хранително-вкусовата промишленост”. 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Прилагане на нови технологии и иновации; 
- Прилагане на стандартите на ЕС;  
- Производство въз основа на предварително сключени договори; 
- Изискванията на клиентите за: 

o Здравословна и безопасна храна 
o Традиционна храна 

- Eфективна промоция. 
 
 
Примери за организации в подкрепа на МСП в Македония: 
 

Агенция за финансова подкрепа в земеделието и 
развитието на селските райони 

Агенция за развитие на земеделието 
(АРЗ) 

 

бул: "Treta Makedonska Brigada" 20  
Сграда MakedonijaTabak, блок C  
1000 Скопие, Република Македония  
Тел./Факс: 389 (0) 2 3097 460 / +389 (0) 2 3097 454 
Уеб сайт: www.pa.gov.mk  
Е-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk  

Уеб сайт: www.agencija.gov.mk 
Е-mail:  aprzdirekcija@agencija.gov.mk 
 

Македонската търговска камара (МТК) 

Адрес: ул. Praska № 23, 1000 Скопие 
Тел./факс: 02 3091 440 

Уеб сайт: www.sojuzkomori.org.mk 
Е-mail: info@sojuzkomori.org.mk 

http://www.pa.gov.mk/
http://www.mzsv.gov.mk/
http://www.agencija.gov.mk/
http://www.apprm.gov.mk/
http://www.mbdp.com.mk/
http://www.pa.gov.mk/
mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
http://www.agencija.gov.mk/
http://agencija.gov.mk/Pages/RegionalCentars/RegionalCentar.aspx?rcId=13
http://www.sojuzkomori.org.mk/
mailto:info@sojuzkomori.org.mk
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Насърчаване на създаването на мрежи на МСП и 

стратегически партньорства за сътрудничество 
 

Използването на университетските ресурси позволява на МСП да получат достъп 
до иначе недостъпни знания, които могат да бъдат приложени в техния сектор.  

Това насърчава използването на академични знания от страна на МСП и дава 
практическа насоченост на научните изследвания. МСП могат да реализират 
стратегически напредък чрез съвместни партньорства с университети и изследователски 
институти. 

Кооперирането е особено ефективно в контекста на МСП с ресурси, които са 
недостатъчни за участие в НИРД и им дава възможност да развият този капацитет чрез 
обмен на знания в сътрудничество.  

  

 
Какво представлява агро-хранителният клъстер? 
 
 
Група от земеделски стопанства и/или свързани с тях хранително 

преработвателни и селскостопански предприятия, физически лица, организации и 
агенции, които работят заедно по общи интереси и за постигане на обща цел, която 
трябва да се разглежда по два различни начина: като регионална икономическа 
динамика и като концепция за развитие. 
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Европейска регионална рамка за сътрудничество (ЕРРС), 
Гърция 

 

 
ЕРРС има експертен опит да работи като активен неутрален орган за 

координация, който може да улеснява създаването на местни, регионални, национални и 
международни платформи, където публичните организации, бизнес общностите, 
академичните организации и гражданското общество могат да си сътрудничат 
стратегически с цел да стимулират регионалния и националния растеж, като участват 
активно в европейската интеграция на принципа "от долу нагоре". 

Целите на ЕРРС следват териториалните политики на ЕС за сътрудничество и по-
конкретно организацията има за цел да: 

- Насърчава иновациите и икономическото развитие, да подобрява 
конкурентоспособността и заетостта в ЕС и глобалното пространство (местни 
производствени системи; индустриални зони; полюси на иновациите; полюси на 
конкурентоспособност; области със значителен потенциал за иновации; местни 
културни системи); 

- Контрол на въздействието на човешката дейност върху околната среда, 
подобряване на териториалните ресурси и предотвратяване на рисковете (за 
подобряване на енергийната ефективност, опазване и подобряване на важни 
териториални ресурси, предотвратяване на рискове в крайбрежните зони и 
засилване на безопасността на морския транспорт); 

- Подобряване на мобилността и устойчивата териториална достъпност 
(адаптиране на използването на мрежи, материални и нематериални, за нуждите 
на устойчивото икономическо развитие); 

- Насърчаване на устойчивото градско развитие (насърчаване на транснационална 
интеграция на областите за развитие); 

- Овластяване на гражданското общество. 
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ПРИМЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА НА МСП В ГЪРЦИЯ: 

Пан-гръцка конфедерация на  
съюзите на земеделските 
кооперативи (PASEGES) 

Национален фонд за развитие на 
предприемачеството (ETEAN S.A.) 

Осигурява подкрепа и икономически, 
данъчни и застрахователни 
консултации на земеделски 
кооперации, които са съставени от 
МСП  
 
Arcadias 26 & Mesogeion 
11526 Атина 
Гърция 
тел: +30 210 7499400 
факс:  +30 210 7779 313 
Уеб сайт: www.paseges.gr 
E-mail: info@paseges.gr  

Финансови инструменти като Фонда за 
предприятия в селските райони (TAE), който 
има за цел да гарантира предоставянето на 
кредити при най-благоприятни условия в 
икономически жизнеспособни предприятия 
и/или на професионални земеделци, заети в 
производството, преработката и маркетинга на 
селскостопански продукти. Друг финансов 
инструмент е TEMPME, който е фонд за малки 
и много малки предприятия, гарантиращ част 
от кредитите на МСП. Както TAE, така и 
TEMPME са инструменти, осигурявани от една 
и съща публична организация: Национален 
фонд за развитие на предприемачеството 
(ETEAN S.A.).  
 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
Главната роля на ЕРРС в проекта AGRO-START може да се обобщи по 

следния начин: 
 

- Идентификация на 10 добри практики на бизнес организации за 
подкрепа на МСП в секторите на животновъдството  и 
растениевъдството. Организиране на семинар на тема "Ефективни 
подходи за трансфер на технологии и иновации към МСП”. 

 

- Принос към създаването на Транснационалната база данни за 
подкрепа за МСП и доставчици на услуги. Принос за изработването на 
Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ за МСП в секторите 
на животновъдството и растениевъдството и публикуването на 
Ръководство с добри практики. 

 

- Участие в диагностицирането и оценката на МСП в секторите на 
животновъдството и растениевъдството и принос към организирането 
на курс за електронно обучение за предприемачи. 

 
Освен посочените по-горе, ЕРРС участва хоризонтално в цялостното 

управление на проекта и във всички дейности по разпространение и 
популяризиране на резултатите. 

ЕРРС може да допринесе за разработването на новите инструменти за 
услуги, в съответствие с изискванията на крайните потребители, 
представляващи техническите параметри на инструментите. Освен това, 
ЕРРС може да допринесе чрез разработване на ръководства за 
потребителите и материали за обучение на крайните потребители. 

По-конкретно описание на приноса може да се предостави, когато 
партньорството достига решение относно вида на инструмента, който ще бъде 
разработен. 

http://www.paseges.gr/
mailto:info@paseges.gr
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Xenias 24, 115 28 Атина, Гърция 
тел: +30 210 7450400 
факс: +30 210 7450 500 
Уеб сайт: www.etean.gr 
E-mail: info@etean.com.gr) 

Организация по трудовата заетост 
(OAED) 

Американско фермерско училище (AFS) 

Осигурява програми за набиране на 
персонал за МСП.  
 
Ethnikis Antistaseos 8,  
17456, Алимос, Гърция 
тел: +30 210 9989000 
факс: +30 210 9989500 
Уеб сайт:  www.oaed.gr 
E-mail: infoportal@oaed.gr  

Предлага програми за продължаващо 
професионално обучение и образование на 
възрастни; лекции, конференции, програми за 
обмен и учебни посещения по теми, свързани 
с агро-хранителния сектор, околната среда, 
селския туризъм, културата, агробизнеса, 
информационните технологии и 
образованието.  
 
Marinou Antipa 54, P.O. Box 23, 551 02,  
Солун, Гърция 
тел/факс: +30 2310 492700, +30 2310 4927 10 
Уеб сайт: www.afs.edu.gr 
E-mail: info@afs.edu.gr 

Национална фондация за 
изследвания в селското стопанство 

(N.AG.RE.F.), 

Институт по фитопатология Бенаки (BPI) 

Отговаря за провеждането на 
селскостопански изследвания и 
развитието и технологии в Гърция. 
Провежда приложни научни 
изследвания и разработва технологии 
за селското стопанство, горското 
стопанство, животновъдството и  
рибарството, защита на културите, 
ветеринарна медицина, управление на 
рибните ресурси, почвознание, 
подобряване на почвите, преработка и 
консервиране на земеделски продукти; 
икономика и социология в селските 
райони.  
 
Egialias 19 & Halepa, 15125,  
Paradisos Amarousiou 
тел.: +30 210 8175410 
факс: +30 210 6846700 
www.nagref.gr  

Специализира в оценката на риска и съвети 
относно безопасното използване на 
селскостопански химикали по отношение на 
опазването на човешкото здраве и околната 
среда като цяло. Институтът също така 
извършва аналитична работа и задължителни 
проверки, за да се гарантира безопасността на 
храните и други селскостопански продукти.  
 
8 Stefanou Delta Street, 14561 Kifissia,  
Атина, Гърция 
тел: +30 210 8180206 
факс: +30 210 8077 506 
Уеб сайт: www.bpi.gr 

Go International Търговско-промишлени камари  

Програма за икономическо 
сътрудничество, която има за цел да 
засили многостранната търговията в 
по-широкия регион на Централна, 
Югоизточна Европа и Източното 
Средиземноморие. Тя е резултат от 
съвместните усилия на групата 
Eurobank с три гръцки експортни 
асоциации, общогръцката асоциация 
на износителите, Гръцката 
международна бизнес асоциация, 
Асоциация на износителите на Крит и 

Съюз на гръцките камари  
http://www.uhc.gr/newsite/english/chambers.php?
menu=chambers_menu&page=chambers ) 

http://www.etean.gr/
mailto:info@etean.com.gr
http://www.oaed.gr/
mailto:infoportal@oaed.gr
http://www.afs.edu.gr/
mailto:info@afs.edu.gr
http://www.nagref.gr/
http://www.bpi.gr/
http://www.uhc.gr/newsite/english/chambers.php?menu=chambers_menu&page=chambers
http://www.uhc.gr/newsite/english/chambers.php?menu=chambers_menu&page=chambers
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Гръцката федерация на предприятията 
SEV, под егидата на Министерството 
на външните работи. 
 
http://go-international.gr 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 

“МСП в животновъдството и растениевъдството изпитват много проблеми, 
които са валидни и за други видове МСП, като например: високи цени на торовете, 
пестицидите, горивата, суровините и фуражите, които влошават икономическото 
положение на земеделските производители и животновъдите; финансовата криза и 
липсата на финансова ликвидност, които критично намалиха финансовите 
трансакции и финансовия цикъл (забавяне на плащания, трудности при получаване на 
кредити от банкови институции и т.н); липсата на подходящи съоръжения и 
експертни знания за екологично правилното управление на селскостопанските и 
животински отпадъци, което води до налагане на глоби и други санкции; липсата на 
иновативен подход към оперативните процедури (ползване на интернет, 
модернизация на оборудване и съоръжения и т.н); липсата на международен подход 
към маркетинговите процедури.” 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 

 
Иновативните и ефективните производствени процеси в сектора на 

животновъдството обикновено се съсредоточават върху следните въпроси: 
 

Развъждане и въвеждане на генетични подходи 
Увеличеното в миналото търсене на добитък бе посрещнато с комбинация от 

конвенционални техники, като породно заместване, кръстосване и вътрепородна 
селекция. Тези техники са все още използваеми, но с цел да се отговори на бъдещите 
промени, са възприети нови иновативни техники. 

Инструментите на молекулярната генетика вероятно ще намерят широко 
приложение в близкото бъдеще, за да се постигне по-добро качество на продуктите, 
увеличаване на хуманното отношение към животните, подобряване на устойчивостта на 
болести и намаляване на въздействието върху околната среда. 
 

Подобряване на храненето 
Хранителните нужди на селскостопанските животни по отношение на енергия, 

протеини, минерали и витамини отдавна са известни и получиха подобрение през 
последните десетилетия. Въпреки това, значителни научни усилия са фокусирани върху 
динамиката на храносмилането, приемът на храна и производителността на животните, 
които сега могат да бъдат предвидени в много животински видове с висока точност. 
 

Смекчаване на въздействието на болестите 
Болестите по животните имат множество биофизични и социално-икономически 

въздействия. Макар, като цяло, да е налице намаление на болестите по животните в 
резултат на по-ефективните лекарства и ваксини и в резултат на подобренията в 
диагностичните технологии и услуги, в същото време  се   появиха нови заболявания като 
H5N1, които причиниха значителни проблеми в световен мащаб. В бъдеще заплахата от 
инфекциозни заболявания ще остане разнообразна и динамична, а борбата с появата на 
напълно неочаквани заболявания ще изисква нови системи за откриване. 

Иновативните и ефективните производствени процеси в сектора на 
растениевъдството обикновено се съсредоточават върху следните въпроси: 
 

 
 

http://go-international.gr/
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МАСТИХАШОПС (MASTIHASHOPS) 

МЕДИТЕРА представлява организация за подкрепа на бизнеса, основана от 
Асоциацията на земеделските производители "Хиос Мастиха", като основната й 
цел е да рекламира и продава продукти от мастиха в световен мащаб. По тази 
причина "Медитера" създаде верига магазини: МАСТИХАШОПС (MASTIHASHOPS) 
с цел да презентира и популяризира както в Гърция така и в чужбина 
разнообразната употреба на мастиха чрез редица продукти, произведени в Хиос. 

Услугите, които Медитера предостави, са за създаване на маркетингов 
инструмент за мастиха (мастихашоп), популяризиране и продажба на продукти от 
мастиха в световен мащаб, разработване, производство и продажба на 
висококачествени гръцки продукти. В момента има 5 магазина в Гърция и четири в 
чужбина - Никозия, Париж, Ню Йорк и Джеда. 

МЕДИТЕРА и МАСТИХАШОПС бяха представени в рамките на работен 
семинар 5 "Ефективни подходи в подкрепа за оценка на навлизането на нови 
пазари, изпълнение на европейските стандарти за качество, популяризиране на 
продукти и улесняване на интернационализацията на МСП”. 

 
Методи за прецизно земеделие 
Прецизното земеделие в повечето случаи използва сензори, които могат да се 

използват за прогнозиране на болести, да издават предупреждения - диагностика за 
слана и да улесняват управлението на напояването, като следят влажността на почвата, 
нивото на соли, електропроводимостта, както и други параметри. 

Нещо повече, сензорните мрежи са свързани със системи за подпомагане 
вземането на решения и системи за моделиране на производството на земеделските 
култури. Тези системи събират данни за култивацията и наблюдават определени 
параметри, като осигуряват непрекъсната обратна връзка на земеделския производител. 
По този начин настоящата практика на фермерите да съберат емпирично почвени проби 
от полето, да ги изпращат за анализ и да получават предложение за схема на 
наторяване, се извършва по-бързо и по-прецизно. 

Други иновативни технологии са географските информационни системи, които са 
персонализирани да получават, съхраняват, обновяват, управляват, анализират и 
представят всички видове информация, свързани с култивацията на специфична 
географска област чрез използване на подходящи слоеве информация. 
 

Методи за реклама и продажба на продукти 
Иновативните методи включват продажба чрез интернет, чрез използване на 

съвременни информационни и комуникационни технологии с цел да се привлече 
интереса на клиентите и да се улесни търсенето.  

Друг метод е създаването на колективни фермерски магазини. Нововъведението 
тук е в присвояването на търговската логика от страна на земеделските стопани и в 
способността им да се организират колективно. Същото важи и за колективната продажба 
на местните общности, където местните производители да обединят силите си, за да 
осигуряват, например, училищен обяд. 

И накрая, трябва да се споменат солидарните групи за закупуване или  
подкрепеното от общността селско стопанство. Иновацията е, че по този начин 
фермерите и техните потребители се събират заедно във формално или неформално 
сдружение. Чрез създаването на връзка между градските жители и дребното селско 
стопанство се насърчават земеделските производители да се адаптират към новите 
форми на потребителското търсене и разпространение. 

 

ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
В МСП В ГЪРЦИЯ 
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“КАЗАКИС” ООД  
Основната услуга за подкрепа на бизнеса в това предприятие е 

свързана с процедури по сертифициране на култивацията и продуктите. 
Технологичното им звено е в пълно съответствие с всички високи стандарти 
за осигуряване на качество на продуктите (напр. ISO 22000:2005), вкл. и с 
процедурите за проследяване на продукцията. По този начин култивирането 
и поддръжката на суровата продукция се регулират от строгите изисквания 
на ISO. Освен това, са сключени споразумения и са получени съвети под 
формата на консултации за предлагане на продуктите на фирмата както на 
вътрешния така и на международния пазар със съдействието на 
специализирани местни маркетингови агенции и на съответните камари. 
Предприятието е добре свързано с организации, като Камарата на 
износителите (SEVE), местната търговската камара, вериги супермаркети, 
както и различни други звена, свързани с производството и търговията за 
достигане на продукцията им до „щанда на магазина” и до крайния 
потребител. Чрез помощта на организациите за подкрепа на бизнеса това 
предприятие успя да получи международно признание чрез агресивно 
навлизане на пазара, като това е основната малка компания за производство 
на селскостопански продукти в Гърция в момента, получило широко 
признание от добре известни агенции в областта на храните и храненето. 
Организация за подкрепа на бизнеса, подкрепила “Казакис” ООД, е и 
Центърът за земеделско предприемачество към Американското фермерско 
училище (AFS-CAE) - Колеж Перотис, ръководен от проф. Евангелос Вергос. 
AFS-CAE бе сред първите добри практики, избрана в рамките на работен 
семинар 4 "Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на 
предприемачеството в целевия сектор" по проект AGRO-START. 

 
ДИФРИС МЪШРУМС (DIRFIS MUSHROOMS) 
Услугите за подкрепа, предоставени на предприятието, са свързани с 

консултации по разработването на методи за отглеждане, лабораторни 
анализи на пробите за оптимизиране на методите за отглеждане, 
формулиране на общи изследователски проекти за разработка на нови 
продукти и идеи, консултации относно стратегиите за насочване към външни 
пазари, които включват участие в изложби и брандинг, помощ и насоки при  
разработването на бизнес план/ове. По-конкретно, услугите за подкрепа бяха 
използвани за определяне на химичните и биологични характеристики на 
култивационния субстрат. Субстратът се разработва чрез превръщането на 
органичните отпадъци в биомаса и в храна със специфична хранителна 
стойност за гъбите. Институтът по технологии на селскостопански продукти 
(ITAP) на Националната фондация за изследвания в селското стопанство 
(NAGREF) бе организацията, подкрепила "Дифрис Мъшрумс". Тя е 
ръководена от проф. Клеантес Исрайлидес. ITAP-NAGREF беше представен 
по време на работен семинар 3 "Ефективни подходи за трансфер на 
технологии и иновации за МСП" по проект AGRO-START. 

 
За повече информация относно примерите, моля, да се свържете с 

Европейската регионална рамка за сътрудничество (ERFC - Гърция). 
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МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

“ЕРРС в момента участва във формирането на сътрудничество с МСП от 
секторите животновъдство и растениевъдство, както и с организации за подкрепа 
на бизнеса. Това се извършва по различни начини. 

Започвайки с европейските проекти, освен в проекта AGRO-START, ЕРРС също 
участва в проекта WELLFOOD (програма ADRIATIC IPA), чрез който ЕРРС изгражда 
клъстер на производители в земеделието и хранително-вкусовата промишленост 
както на национално, така и на международно ниво. 

За да постигне тази цел, ЕРРС следи отблизо дейността на инициативата 
"Хранителен клъстер" http://www.foodclusterinitiative.eu/) и в същото време е в процес на 
идентифициране на подобни групи в Дания, Финландия, Белгия, Германия, Швеция, 
Холандия и т.н.” 

 
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

Нашата организация се информира относно възможностите за МСП от 
различни източници, като например: 

- Лична комуникация със заинтересованите страни в сектора. 
- Списания в тематичната област по селскостопански теми и агро икономика, 

като например: 
o Agrotika Nea - Земеделска новини 
o Agroterra 
o Agrenda 
o Paseges 

- Уеб сайтове като: 
o http://www.minagric.gr (официален уеб сайт на Министерството на 

селските райони и храните) 
o http://www.paseges.gr (официален сайт на гръцката конфедерация на 

съюзите на земеделските кооперации) 
o http://www.aua.gr/index.php (официален сайт на Селскостопанскя 

университет на Атина) 
o http://www.agrocapital.gr/ (финансов сайт за земеделски новини) 
o http://www.piraeusbank.gr (бившата Земеделска банка на Гърция) 
o http://www.agronews.gr/ 
o http://www.econews.gr/ 
o http://www.bioport.gr/index.php 
o http://www.gewponoi.com 

 
 
ЕФЕКТИВНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА МСП В СЕКТОРИТЕ 
ЖИВОТНОВЪДСТВО И РАСТЕНИЕВЪДСТВО ЗАВИСЯТ ОТ КОМБИНАЦИЯТА - 
ПРОДУКТИ И ЦЕЛЕВИ КУПУВАЧИ  

 

Възможните комбинации са маркетинга на общ или диференциран продукт, 
директно на потребителите или чрез купувачи-посредници. 

- Общ продукт, предлаган директно на потребителите.  

Тъй като продуктът не е диференциран, маркетинговата стратегия трябва да 
включва ниска цена и добро позициониране на съответната пазарна ниша. Може 
да се използва широка кампания чрез телевизионни реклами, както и чрез 
участието на открити изложби и панаири. 

- Диференциран продукт, предлаган на потребителите чрез пазара. 

http://www.foodclusterinitiative.eu/
http://www.minagric.gr/
http://www.paseges.gr/
http://www.aua.gr/index.php
http://www.agrocapital.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.agronews.gr/
http://www.econews.gr/
http://www.bioport.gr/index.php
http://www.gewponoi.com/
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Маркетинговата стратегия трябва да включва определяне на пазарна ниша и 
разработването на отличен продукт. Създаването на марка или някаква 
диференцираща персонализирана характеристика помага да се получи 
предимство пред конкурентите. Освен маркетинговата стратегия, трябва да се 
изградят директно взаимоотношения с потребителите. Личните отношения имат 
положително влияние върху решението за покупка и намаляват риска  
потребителя да се превърне в конкурент. Социалните медии като Facebook, 
Twitter и т.н. могат да се използват за изграждането на такива отношения с 
потребителите. 

- Общ продукт, продаван чрез купувачи-посредници. 

Купувачите-посредници са преработвателни предприятия, производители, 
търговци на едро и т.н. Тъй като отново продуктът не е по някакъв начин 
диференциран, ниските цени са основният маркетингов инструмент, който 
естествено изисква и по-ниски производствени разходи, за да се осигури добър 
марж на печалба. Освен това, стратегията трябва да включва изграждане на 
бизнес отношения с купувачите-посредници, за да се увеличат техните разходи за 
преминаване към друг доставчик. Също така, трябва да се осъществи контакт с 
множество купувачи, за да се неутрализират потенциалните негативни ефекти и 
риска от намаляване на продажбите. Ефективен метод за постигне това е 
участието в специализирани изложения и панаири. 

- Диференциран продукт, продаван чрез купувач-посредник. 

Въпреки че посредниците могат първоначално да демонстрират  интерес към 
вашия продукт, те обикновено няма да започнат да купуват продукта, докато той 
не бъде доказан на пазара и докато МСП не си е изградило репутация на 
надежден доставчик. Това важи особено в случаите, когато продуктът има 
различни характеристики и атрибути от продукта, който купувачът купува в 
момента. За да се отговори на тези изисквания, маркетинговата стратегия трябва 
да се съсредоточи върху разпознаваемостта на продукта. 
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СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

“Експортът е по наше мнение най-пряката и ефективна стратегия за 
интернационализация и първата стъпка в предизвикването на търсене и 
привличането на международно внимание. 

Фирмата-производител изнася своите продукти без намесата на трети лица 
и без да е необходимо да се разработват производствени звена или други функции в 
друга страна, като по този начин има възможност да формира мащабни икономии. 
Това предполага много малък риск и затова е предпочитано от фирми, работещи за 
първи път на международния пазар или малки фирми, които не разполагат с 
финансови средства за преки чуждестранни инвестиции. 

Освен това, износът е най-бързият начин за навлизане на нов пазар. Избирайки 
износа като метод за достъп до нови пазари, компанията производител има 
възможност постепенно да навлезе в целевия пазар с всички ползи, които това 
предполага, като лекота на операциите, натрупване на опит и запознаване с 
участниците на пазара и избягване на решения, които могат да се окажат погрешни в 
бъдеще. 

Въпреки това, има и недостатъци, като например трудности в разбирането 
на реалните нужди на потребителите и адаптиране на продуктите към нуждите на 
новия пазар, както и зависимостта от политиките за внос на всяка страна. 

След износа, друга крачка напред по отношение на намаляването на риска и 
разходите е създаването на стратегически съюзи с партньори на новия пазар, 
където отново има разлики в зависимост от размера на инвестицията, както и вида 
на ангажимента от страна на предприятието. Стратегическите съюзи са 
споразумения между две или повече предприятия, които искат да работят в тясна 
координация за постигане на обща бизнес цел. Те предлагат най-ниски разходи и 
максимална гъвкавост. Лицензионните споразумения и съюзи в областта на 
маркетинга между компании с допълващи се продукти е най-често срещаният случай. 

Друг начин за интернационализация е международното лицензиране без 
право на собственост. Компанията-производител прехвърля на чужда фирма правото 
да използва някои от елементите на собственост, като търговски марки, името на 
фирмата и т.н. Методът е с ниска цена и ниско ниво на риск, като отваря вратата 
към нов пазар без съществен риск. 

Споразуменията за производство по договор са процес, чрез който една 
компания възлага на друга компания на новия пазар правото за производство на 
продукта от нейно име. Първата компанията осигурява ноу-хау и продуктът се 
предлага на пазара под нейното име. Този метод дава възможност за бързо 
производство и навлизане на продуктите на компанията на новия пазар. 

Преки чуждестранни инвестиции означава прехвърляне на капитали, 
технологии и човешки ресурси в чужди страни, като по тази причина се разглеждат 
като форма на интернационализация с най-голям риск. Може да включва създаването 
на изцяло притежавано дъщерно дружество, създаване на консорциум с местна 
компания, частично придобиване на местна компания, сключване на договор за 
управление или стратегически съюз. Тези инвестиции не се считат за приложими за 
МСП в целевите сетори, но могат да бъдат алтернативно решение за по-големите 
предприятия.” 
 
НАШИТЕ ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА: 

Петте предложени основни правила за МСП, работещи в сектора на 
животновъдството и/или растениевъдството, са следните: 

- Стандартизирани производствени процеси; 
- Осигуряване на качеството на крайния продукт; 
- Ефективна стратегия за промоция пред вносителите и пазарните посредници; 
- Рентабилно и ефективно във времево отношение транспортиране; 
- Ефективна маркетингова стратегия насочена към крайния потребител. 
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Агенция за регионално развитие на Югоизточния район за 
развитие, Румъния 

 
 

 
Агенцията за регионално развитие на Югоизточния район за развитие, (SE 

RDA) е неправителствена и нестопанска организация, регистрирана в обществена полза, 
юридическо лице, работещо в сектора на регионалното развитие.  

Мисията на институцията е да съдейства за устойчивото социално-икономическо 
развитие на Югоизточния район на Румъния  чрез: партньорства (местни, регионални и 
международни), предоставяне на интегрирани услуги, разработка и внедряване на 
програми за регионално развитие и насърчаване на икономическото сътрудничество. Въз 
основа на структурата на междуинституционалните партньорства, координирани от SE 
RDA на регионално ниво се разработват специфични дейности за създаване, 
актуализиране и изпълнение на регионални документи за стратегическо планиране.  

Агенцията за регионално развитие е организирана и функционира в съответствие 
с изискванията на Закон 315/2004 за регионалното развитие, както и с организационния 
си статут и функции, одобрени от Съвета зо регионално развитие. 

Съветът за регионално развитие е регионален съвещателен орган без 
юридическа правосубектност, който е създаден и функционира на принципа на 
партньорство във всеки отделен регион на Румъния, с цел координиране на дейностите 
за разработване и мониторинг на политиките за регионално развитие. 

Съветът за регионално развитие се състои от председателите на окръжните 
съвети и по един представител за всяка категория общински, градски и селски местни 
съвети от всеки окръг на региона. 

В периода 1999-2010 г. SE RDA работи като изпълнителен орган на програма ФАР 
за икономическо и социално сближаване (ФАР ИСС) в областта на развитието на МСП, 
развитието на човешките ресурси, малката и широкомащабната инфраструктура и 
управлението на отпадъците.  
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SE RDA отговаря за програмирането и изпълнението на регионалната политика за 
развитие. В тази рамка, SE RDA организира и ръководи изпълнението на Регионалната 
оперативна програма 2007-2013 г. (РОП) в Югоизточния регион. SE RDA изпълнява 
специфични задачи като: оценка и подбор на проекти, предоставяне на насоки/помощ на 
бенефициенти по РОП, мониторинг и контрол на разходите по проекти, повишаване на 
осведомеността и дейности за публичност и разпространение на информация относно 
възможностите за финансиране, налични в рамките на РОП 2007-2013 г. 

От март 2013 г. Агенцията за регионално развитие на Югоизточния район (SE 
RDA) е Междинно звено по приоритетната ос "Иновативна и екологично ефективна 
производствена система" на Секторната оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на икономиката" (СОП РКИ) 2007-2013 г. Въз основа на Рамково 
споразумение, сключено с румънското Министерство на икономиката, като Управляващ 
орган по СОП РКИ, SE RDA изпълнява специфични задачи, като например: оценка и 
подбор на проекти, предоставяне на насоки/помощ на бенефициенти по СОП РКИ,  
мониторинг и контрол на разходите по проекти, повишаване на осведомеността и 
дейности за публичност и разпространение на информация относно възможностите за 
финансиране, налични в рамките на СОП РКИ 2007-2013 г. 

 
Проекти за международно сътрудничество: 

 
 Програма за междурегионално сътрудничество Interreg IVC  
ERIK ACTION - "Повишаване на капацитета за иновации на съществуващи фирми" 

(01.07.2008 - 30.06.2010 г.) 
EUROSCAPES - "Управление на зелените екоситеми на европейските градски и 

крайградски ландшафти" (01.01.2010 - 31.12.2012 г.) 
IN-EUR - "Измерване на иновациите в европейските подрегиони" (01.01.2012 - 

31.12.2014  г.); SE RDA е ръководител на проекта 
BORDWIIS+ - "Стимулиране на регионалното развитие с ИКТ стратегии за 

иновации" (01.01.2012 - 30.06.2014 г.) 
 

 Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 
TRANSDANUBE - "Устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав" 

(01.10.2012 - 30.09.2014 г.)  
AGRO-START - "Транснационална мрежа за подкрепа на МСП в секторите 

животновъдство и растениевъдство" (01.12.2012 - 30.11.2014 г.) 
 

 Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн 
4GREENINN - "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на 

естествените природни зони" (06.07.2013 - 06.07.2015 г.) 
 

 Шеста рамкова програма 
ARISE - "Регионална иновационна стратегия за Югоизточен регион на Румъния”  

 
 Седма рамкова програма (01.06.2005 - 31.03.2008 г.)  
ERNEST - "Европейска изследователска мрежа за устойчив туризъм" (01.09.2008-

31.08.2012 г.)  
 

 Програма LIFE 
KOLISOON - "Нов автоматизиран метод за анализ на ешерихия коли в 

отпадъчните води" (01.12.2006 - 30.09.2009 г.)  
 

 Програма “Леонардо да Винчи” 
VISIBLE - "Въпроси с валидирането като основа за оценка на обучението" 

(01.12.2007 - 30.11.2009 г.) 
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 Секторна оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - 
Европейски социален фонд   
CRSE - "Укрепване на институционалния капацитет на регионалния консорциум на 

Югоизточния район" (01.09.2009 - 31.08.2011 г.) 
SPO PLUS CE - "Допълнителен капацитет и експертен опит в публичния сектор" 

(01.03.2012 - 28.02.2014 г.) 
E-OCUPARE - "Виртуално пространство за насърчаване на активните мерки за 

заетост" (03.01.2011 - 31.12.2012 г.); SE RDA e ръководител на проекта  
 

 Програми за трансгранично сътрудничество с Украйна, Молдова и 
България, в които участва SE RDA: 
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - Украйна - Молдова: Целта 

на тази програма е да се подобри икономическата, социалната и екологичната ситуация 
на територията, която обхваща програмата в контекста на сигурните граници посредством 
повече контакти между партньори от двете страни на границата.  

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България: Общата цел на 
програмата е съвместното развитие на трансграничния регион чрез устойчиви и 
споделени човешки, природни и екологични предимства и ресурси.  

 

 

  

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
Техническо и финансово управление и участие в пет координационни 

срещи. 
Прилагане на местно ниво на плана за комуникация, принос към уеб 

сайта на проекта, превод на брошура по проекта от английски на румънски език, 
отпечатване на брошури за проекта за региона на SE RDA, организация на 
местна начална и заключителна среща, участие в международната начална и 
заключителна среща. 

Откриване, превод и представяне на добри практики за всеки от 5-те 
тематични семинара, отпечатване на Ръководството с добри практики за 
румънските фокус групи, превод и отпечатване на Протокола за услуги в 
подкрепа на бизнеса в ЮИЕ на румънски език. 

Извършване на диагностика на потребностите от обучение на 
служителите в организации за подкрепа на МСП на регионално ниво съгласно 
приетата методология; изпращане на данните от диагностиката на партньора, 
отговорен за разработването на курса за електронно обучение за служители на 
организации в подкрепа на МСП; откриване и подбор на румънските участници 
за включване в курса за електронно обучение; превод на еллектронния 
обучителен курса на румънски език; уроци от курса за електронно обучение на 
служителите на доставчици на услуги в подкрепа на бизнеса. 

Събиране на данни за международната база данни, популяризиране на 
транснационалната конференция за услуги в подкрепа на МСП сред румънските 
заинтересовани страни, участие в конференцията в България. 

Обучение на двама иновационни участници с цел извършване на 
регионална диагностика, разработване на инструмент за самодиагностика на 
румънски и английски език, уроци от курса за електронно обучение за 
предприемачи. 

Принос към разработването на комплект инструменти за предприемачи, 
превод на румънски език на ръководството за потребителя на инструмента за 
изграждане на уеб сайтове, принос към данните за виртуалния панаир.   
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НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ ПРОЕКТА 
 

Събиране на данни за международната база данни (румънски данни за връзка с 
организации в подкрепа на бизнеса, центрове за предприемачество, бизнес иновационни 
центрове, дистрибутори, логистика и т.н.); изработване на инструмент за самодиагностика 
на румънски език (разработване на инструмента и съдържанието), превод на инструмента 
за самодиагностика от румънски на английски език; принос към разработването на 
комплекта инструменти за предприемачи (национално законодателство, предложения и 
т.н.); превод на румънски език на комплекта с инструменти за предприемача; превод на 
румънски език на ръководството за потребителя на инструмента за изграждане на уеб 
сайтове. 

Принос към виртуалния панаир чрез подбор на МСП, които искат да участват и 
работа като посредник от името на проекта. 
 
 
МСП В СЕКТОРИТЕ ЖИВОТНОВЪДСТВО И РАСТЕНИЕВЪДСТВО ИЗПИТВАТ ЛИ 
ОСОБЕНИ ТРУДНОСТИ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ 
ВИДОВЕ МСП ? 
 

- Ниска производителност на труда (4 пъти по-ниска от средното ниво за ЕС), 
поради:  

o Остарели технологии и оборудване 
o Ниска степен на механизация 
o Некачествен селскостопански инвентар 

- Нисък капацитет за преработка на селскостопански продукти (производството все 
още не е развито) поради: 

o Ниска степен на специализация 
o Ниска степен на използване на иновации 

- Затруднен достъп до финансиране 
- Капиталов недостиг, отразен в ниски селскостопански добиви 
- Работата е възпрепятствана от прекомерното раздробяване на земята и от 

малките стопанства с много високи административни разходи:  
o Липсата на сдружаване на земеделските производители пречи на 

конкурентоспособността на селскостопанския сектор 
o Малките ферми имат нисък икономически потенциал  
o Населението, заето в селското стопанство е силно социално уязвимо 

(застаряващо, с ниско ниво на образование) 
o Недостатъчни са консултантските услуги – има по един консултант за шест 

села, което оказва отрицателно въздействие върху ефективността на 
услугите за земеделските производители  

o Неефективно управление 
o Ограничен достъп до пазарите 

 
ЗАЩО: 
 

- 57% от земеделската площ в региона се използва от много малки единици (2,53 
хектара), които практикуват предимно производство за собствени нужди и работят 
на полу-пазарен принцип.  

- Почти несъществуващи партньорства/сдружения между малките земевладелци.  
- Значителни различия между окръзите: в окръг Констанца структурата на 

собствеността е по-ориентирана към едро стопанство, с по-модерно земеделие, 
докато в окръзи Бузау и Вранча селскостопанският сектор все още остава свързан 
с традиционните методи. 
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ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ   
 

"Подобряване и повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския 
сектор чрез подпомагане на младите хора, подобряване на качеството на живот в 
селските райони и разнообразяване на селската икономика, повишаване на 
конкурентоспособността на селскостопанския сектор”. 
 
 
ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
В МСП В РУМЪНИЯ 
 

 
 
 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

“SE RDA участва във всички срещи, учебни посещения и други събития, 
свързани с проекта, където партньорите, както от сектора на МСП и/или 
организации в подкрепа на бизнеса се срещат и обсъждат теми, отнасящи се до 
насърчаване развитието на секторите животновъдство и растениевъдство”. 
 

Създаване на предприятия от млади фермери по ПРСР - Мярка 
112 (Подобряване и повишаване на конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор чрез подпомагане на младите хора; подкрепа за 
процеса на модернизация в съответствие с изискванията за опазване на 
околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и 
безопасността на работното място; подобряване на управлението на 
земеделските стопанства; увеличаване на доходите на предприятия, 
управлявани от млади фермери; насърчаването на млади фермери да 
правят инвестиции). 

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия, 
ПРСР - Мярка 312 (Ос III "Подобряване качеството на живот в селските 
райони и разнообразяване на селската икономика”). 

Модернизация на земеделските разработки, ПРСР - Мярка 121 
(Ос I - "Повишаване на конкурентоспособността на земеделието и горското 
стопанство”).  

Въвеждане и развитие на нови технологии и процедури; 
диверсификация на производството; пригаждане на характеристиките, 
нивото и качеството на производството спрямо изискванията на пазара; 
производство и използване на енергия от възобновяеми източници; 
адаптиране на фермите към стандартите на ЕС; увеличаване на доходите 
на получаващите подкрепа ферми; подкрепа и насърчаване на 
асоциацията на земеделските производители) 

Полупазарни стопанства, ПРСР - Мярка 141  
Организиране на курсове за обучение (за 

зеленчукопроизводители, фермери, животновъди, пчелари, рибари във 
вътрешни и крайбрежни води и т.н.); демонстрации, провеждане на 
панаири, изложби, фестивали, семинари, симпозиуми, срещи, кръгли маси 
и дебати; проучвания;  разработване на специфични стратегии. 

 
За повече информация относно примерите, моля, да се свържете 

с Агенцията за регионално развитие на Югоизточния район.  
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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- www.agroinfo.ro  
- www.revista-ferma.ro  
- www.agroshop.ro  
- www.anunturi-agricole.ro  
- www.utilajeagricole.ro  
- www.marcoser.ro  

 
 
ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ   

 
"Популяризиране както чрез класически методи (международни панаири и 

конкурси), така и чрез иновативни такива (интернет)”. 
 
 
СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ   
 

"Популяризиране, сътрудничество, Европейски фондове, експорт, 
чуждестранно ноу-хау”. 
 
 
НАШИТЕ ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ НА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Оптимизъм 
- Трудолюбие 
- Постоянство 
- Знания 
- Иновации 

 

 

  

http://www.agroinfo.ro/
http://www.revista-ferma.ro/
http://www.agroshop.ro/
http://www.anunturi-agricole.ro/
http://www.utilajeagricole.ro/
http://www.marcoser.ro/
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8. Маркетингови стратегии и стратегии за интернационализация 

 
МСП трябва да се подготвят за постигане на конкурентно предимство на пазара и 

да го поддържат чрез манипулиране на управляемите функции на маркетинга в рамките 
на до голяма степен неконтролируема пазарна среда, съставена от факторите "SLEPT": 
Социални, законови, икономически, политически и технологични (Social, Legal, Economic, 
Political and Technological). 

Най-използваните начини за интернационализация са: 

- Износ 

- Внос 

- Техническо сътрудничество 

- Възлагане на договори за подизпълнение 

- Изпълняване на ролята на подизпълнител 

- Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 

 

Проект AGRO-START  предоставя инструмент за създаване на уеб сайтове 
заедно с включено ръководство за потребителите, което ще даде възможност на МСП да 
създадат своя собствена интернет страница, да увеличат видимостта си  на пазара и по 
този начин да осигурят условия за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Чрез 
инструмента за изграждане на уеб сайтове предприемачите от сектора на 
растениевъдството и животновъдството ще имат възможност да създадат свой собствен 
уеб сайт лесно и безплатно, за да увеличат видимостта си на пазара. Ръководството за 
потребителя ще бъде на разположение както на английски, така и на езиците на всички 
партньори по проекта, а инструментът за създаване на уеб сайтове ще бъде интегриран в 
интернет страницата на проекта. 

Този инструмент, заедно с Виртуалния панаир за ЮИЕ, ще допринесе за 
повишаване на нивото на интернационализация на МСП в региона на Югоизточна 
Европа. 

Виртуалният панаир за ЮИЕ е инструмент, предназначен за насърчаване на 
интернационализацията на предприемачески инициативи. Чрез "Виртуален панаир за 
ЮИЕ" дванадесет МСП от участващите в проекта страни от сектора на 
растениевъдството и животновъдството ще популяризират своите продукти на виртуални 
изложбени щандове. Клиентът може да премине през виртуалния павилион и да посети 
различни МСП. Виртуалният панаир ще представя информацията по иновативен начин, 
приканвайки клиента да посетите сайта на МСП за допълнителна информация. 
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Регион Молизе, Италия - кабинет на председателя и 
институционалните въпроси 

 
 

 

Регион Молизе е държавен орган, чиято Организационна структура е разделена 
на: Председателство, Регионален съвет и шест Генерални дирекции, отговарящи за 
специфични дейности и цели. Системата дава възможност за ефективно управление, 
което осигурява развитие на социалното благополучие, икономиката, инфраструктурата и 
заетостта, опазването на историческото и културното наследство, подкрепата за 
местните инвестиции, научните изследвания и външната търговия. Регион Молизе със 
своите служители и консултанти работи за политическата, правна, икономическа и 
социална интеграция в ЕС, осигурява информация за европейските програми за 
финансиране и подкрепя използването на международните отношения. Той представлява 
ad hoc структура, в която участват експерти и служители с дългогодишен опит в 
управлението и изпълнението на международни и европейски проекти. Работната група 
има компетенции, капацитет и ноу-хау, придобити чрез изпълнение на проекти както като 
водещ партньор, така и като партньор. Организацията притежава задълбочени експертни 
знания и опит, придобит чрез включването и на местните и регионални заинтересовани 
страни (като политици, асоциации и индустрията).  

Регионът играе активна роля в международното сътрудничество, особено с 
Балканския регион. Организацията бе домакин на председателството на Адриатическо-
йонийския еврорегион (www.adriaticionianeuroregion.eu) - орган, създаден за насърчаване 
на транснационалното и междурегионалното сътрудничество между регионите на 
страните от Адриатическия басейн. Еврорегионът се състои от 26 членове - регионални и 
местни власти от Италия, Гърция, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора и 
Албания.  

http://www.adriaticionianeuroregion.eu/
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 

"В регион Молизе има прекалено малко на брой технически специалисти и 
малко ресурси в сравнение с размера на икономическата област. 

Малките предприятия се различават едно от друго и макар да са сходни по 
размер, те понякога имат много различни организационни структури и управление. 

В тази конкретна икономическа среда почти всички търговци се опитват да се 
справят с въздействието на икономическата криза, която доведе до драстично 
намаляване на техните продажби и приходи. 

Въпреки това, кризата може да представлява повратна точка, рязко ускорение 
в отговор на потребността на фирмите да заемат ново пазарно пространство, за да 
се балансира разпадането на традиционното им приложение. 

Основните фактори, които възпрепятстват достъпа до стратегиите за 
развитие са много, най-вече правни и административни пречки и липса на техническа 
и финансова подкрепа. Други по-маловажни проблеми са липсата на споразумения / 
международни институционални мрежи и трудностите при получаване на информация 
за бизнес партньори". 
 
 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВАТОРСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА  
 

"Сега е изключително важно да намерим ресурсите за насърчаване на 
изследователски проекти, които имат силно въздействие върху регионалната 
система на селските райони, за укрепване на мрежата от връзки и сътрудничество 
между изследователските институции и производствените сектори.  

Още по-важно е да се даде възможност за достъп до технологични иновации 
чрез постоянни комуникационни инициативи по направените констатации и 
тенденциите в изследователската дейност". 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

Благодарение на своя дългогодишен опит в областта на насърчаването на 
иновациите в земеделския сектор, Регион Молизе е в състояние да извършва различни 
дейности: да споделя своите добри практики, да организира местни събития и 
международни работни срещи, да следи за потребностите от обучение на 
организациите в подкрепа на бизнеса, да прави оценка на успеха или неуспеха на 
действащите публични политики в областта.  

Регионът насърчава отношенията между частния и публичния сектор с цел 
разработване на нови пазарни стратегии. Освен това, Регион Молизе си сътрудничи с 
Unimol с цел осигуряване на добавена стойност към проекта и за да се гарантира 
правилното и безпроблемното изпълнение на проекти на местно ниво. 

Регион Молизе предостави съвети и подкрепа при определянето на графика за 
изпълнение на проекта и инструмента за идентифициране; персоналът на региона 
осигури  ефективна подкрепа за развитието на идентификационния лист за описанието 
на добрите практики. Освен това, нашите служители изготвиха и оцениха въпросника, 
използван за местното събитие за стартиране на проекта, с цел да се направи оценка на 
нуждите на заинтересованите страни и да се осигурят съвети и обратна връзка на 
участниците. Не на последно място, регионът предостави подкрепа за процеса на 
централизация на данните.   
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SACOM е основана през 1981 г. като дистрибутор на селскостопански 
продукти на регионалния пазар. Днес основната дейност на SACOM е 
зелената биотехнология за производство и пускане на пазара на 
селскостопански торове. Любовта към природата и наблюдението на това, 
което може да предложи природата, когато към нея се пристъпва с уважение и 
тя се управлява с мисъл за запазване на равновесието, винаги са били 
крайъгълен камък за онези, които създадоха проекта SACOM. Зелените 
биотехнологии и опазването на природата са и до днес водещите елементи за 
предприемачите и инвеститорите, участващи в проекта. Новият проект SACOM 
е разработен в съответствие със същите вдъхновяващи принципи: неговата 
цел е да предложи на всеки фермер иновативни и екологично устойчиви 
решения за подхранване на растенията. Те се съсредоточават върху три 
основни въпроса: разработване на иновативни продукти в помощ на хора, 
които правят устойчив избор, тоест по какъв начин допринасяме за 
намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, водата е 
основен  ценен ресурс и ние трябва да гарантираме неговата наличност за 
следващите поколения. Всички дейности на фирмата са насочени към 
гарантиране на операциите, които ще определят минимално равнище на 
отрицателно въздействие върху околната среда. 

Търговската камара е независим публичноправен орган, който 
извършва, в рамките на административната област на своята компетентност, 
функции от общ интерес, като се грижи за развитието на бизнеса в местните 
икономики. Тя подкрепя дейността на компаниите в консултации с търговските 
асоциации и местните институции, като защитава интересите на различни 
сектори на дейност в областта.  

Системата за геотермална енергия с ниска енталпия е проект, 
изпълняван от Търговската камара на Кампобасо в рамките на Фонда за 
уравновесяване на рисковете, насочен към създаване на успешни модели за  
геотермална енергия от източници с ниска енталпия, които да бъдат 
изпълнявани от предприятията с цел икономия на енергия. Тази технология, 
все още не е добре позната в Италия, но е често срещана в Европа, и касае 
енергията, която се генерира и съхранява в земята. Избраният сектор е 
свързан с производството на вино. За да се провери този метод Търговско-
промишлената камара на Кампобасо направи изследвания в няколко области 
в сектора на хранително-вкусовата промишленост, като  винарският сектор бе 
идентифициран като най-интересен. Поради високата цена Камарата сама 
финансира системата и експеримента. Геотермалната система е иновативна, 
защото тя дава възможност на предприятия и потребители да използват 
енергията, произведена и съхранявана в земята. По-специално, 
геотермалните термопомпи се основават на принципа, че температурата на 
Земята около 4/5 метра под повърхността е постоянна през цялата година: 
това позволява извличане на топлина от почвата през зимата, за да се 
осигуряват по-високи температури; и освобождаването й през лятото за 
охлаждане. Геотермалната енергия е икономически ефективна от гледна точка 
на управлението; тя е надеждна, устойчива и щадяща околната среда. Освен 
това, благодарение на тази система качеството на произведеното вино е 
подобрено. Иновативният метод може да бъде приет и в други браншове от 
сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, като 
например при производството на месо. 

За повече информация относно примерите, моля да се свържете с 
Регион Молизе - Кабинет на председателя и институционалните въпроси. 

 
 

ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
ЗА МСП В ИТАЛИЯ    
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МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

"Регион Молизе осигурява съвети и подкрепа за малките и средните 
предприятия, разпространява информация посредством брошури, извършва публично 
оповестяване чрез медиите, на срещи и конференции.  

Отговорният отдел извършва проучвания сред няколко организации в Молизе и 
извън него, за да направи анализ и да се свърже с тях с цел да се провери тяхната 
готовност за участие в по-големи партньорство и на международни панаири. Чрез 
изпълнението на Плана за развитие на селските райони регионът е в състояние да 
организира местните политики в съответствие с европейските инициативи и да 
следи за местни инвестиции в областта". 
 
КАК СЕ ИНФОРМИРАМЕ НИЕ  

"Регион Молизе, Съюзът на камарите - Молизе, Министерство на 
промишлеността, ICE и SACE & Simest създадоха проекта SPRINT-Молизе: 
"Регионална служба за интернационализация на предприятията". SPRINT е 
централното звено на широка мрежа, съставена от търговци и експерти. Техният 
персонал предоставя полезна информация за чуждите пазари с цел се установят 
контакти с бизнес среди, институции и университети. Службата предоставя услуги 
на местните и международните пазари, като осигурява контакти и знания 
(например: финансови съвети за насърчаване на обмена с други държави, 
международно търсене на финансиране, определяне на процедурите за издаване на 
застраховки, подкрепа в областта на законодателството и конкуренцията). 
Услугите SPRINT са достъпни в целия регион, като централата се намира в 
Кампобасо. Там ще намерите пълна гама от услуги и решения за компании, които 
търсят възможности в чужбина и, при поискване, също и специално адаптирани 
интервенции за подкрепа". 

 

TELEMATICA ИТАЛИЯ от 1999 г. насам произвежда и разпространява бази 
данни и професионални информационни услуги, насочени към италианските 
предприятия и чуждестранните фирми, които работят в Италия. Абонаментът 
за портала www.agevolazioni.telematicaitalia.it включва предоставяне на 
следните услуги:  

- Справки в базата данни чрез използване на потребителско име и 
парола  

- Безплатна проверка чрез формата "Потърсете мнение"  
- Консултантски комплекс от услуги „Project & Money"  
- С услугата "Project & Money" клиенти и потребители на Telematica 

Италия получават  "придружаване" при подготовката на инвестиционни 
програми и процедури в управлението на достъпа до всички 
обществени инициативи, насочени към бизнеса, от  европейски, 
национални, регионални, областни или общински фондове. 

- Активирането на консултациите, предлагани от услугата P&M обхваща 
всички технически, бюрократични и процедурни практики на 
финансирането: 

o Преглед на предварителната оценка 
o Подготовка на инвестиционната програма 
o Подготовка на заявлението за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ 
o Актуализиране на състоянието на запитването 
o Времеви рамки на инвестициите и отчитане на разходите 
o Одобряване на вноски 

http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it/
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МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

"Като публичен орган, Регион Молизе осигурява финансова и застрахователна 
подкрепа, маркетингови и рекламни услуги, информация и съвети, както и контакти с 
организации, които са част от международни партньорски и асоциирани мрежи; 
новини за събития и инициативи за възможности за интернационализация, 
организирани в Италия и в чужбина; списък на законодателни актове в областта на 
интернационализацията; подробен списък от услуги и инструменти, за да бъдете 
постоянно информирани". 
 
СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ   

"Областите на интервенция варират от основни инициативи (като участие в 
търговски изложения и събития, първоначална оценка на пазара и оценка на местните 
специфични нужди) до помощ в заключителния етап на изпълнение в чужбина". 
 
НАШИТЕ ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

"Петте основни правила са: "Знание и иновации", "Система за агромаркетинг", 
"Природни ресурси и биологично разнообразие", "Икономика на селските райони", 
"Планиране на развитието на селските райони". Те допринасят за 
конкурентоспособността на селското стопанство, устойчивото управление на 
природните ресурси, действие на климата и балансирано развитие на селските 
райони". 

 
 
Примери за организации за подкрепа на МСП в Регион Молизе (Италия): 
 

Местната инициативна група (GAL)  
"Към Молизе" 2000 

Sviluppo Italia Molise 

Via Monsignor Bologna 15-86 100 
Кампобасо, Италия 
Лице за контакт; Антонио ди Лало 
(директор) 
тел.: +39 0874 618337 
Факс: +39 0874 618337 
Е-mail: info@moliseversoil2000.it 
Уебсайт: www.moliseversoil2000.it 

Via Crispi, 1/C 86100-Кампобасо, Италия 
Лице за контакт: Фабрицио Спалоне 
(експерт по иновации и международни 
проекти) 
тел: +39 0874 360522 
факс: +39 087 4360523 
Е-mail: fspallone@sviluppoitaliamolise.it 
Уебсайт: www.sviluppoitaliamolise.it 
 

Търговската палата на Кампобасо Telematica Italia 

Piazza Della Vittoria 1 86100 - Кампобасо, 
Италия  
Лице за контакт: Лорела Паладино 
(генерален секретар) 
тел.: +39 0874 4711   
Факс: +39 0874 90034 
Е-mail: cciaa@cb.legalmail.camcom.it 
Уебсайт: www.cb.camcom.it 
 

Via Браманте 43, 05100 - Терни, Италия 
Лице за контакт: Кармин Калванезе 
(отговорник) 
тел: +39 0744 392213 
Факс: +39 0744 428739 
Е-mail: c.calvanese@telematicaitalia.it 
Уебсайт: www.agevolazioni.telematicaitalia.it 

Sacom SPA Apicarrelli 

SS 87 km 204 - Larino (CB), Италия 
Лице за контакт: Енрико Торци 
(вицепрезидент) 
тел: +39 0874 824085 
факс: +39 0874 822690  
Е-mail: enrico.torzi@grupposacom.com 
Уебсайт: www.grupposacom.com 
 

C.da Ara Vecchia 7 -86020 Fossalto (CB) 
Италия 
Лице за контакт: Антонио Карели 
(собственик)  
тел: +39 368 3390275 
Е-mail: apicarrelli@libero.it 
Уебсайт: apicarrelli.blogspot.it 
 

mailto:info@moliseversoil2000.it
http://www.moliseversoil2000.it/
mailto:fspallone@sviluppoitaliamolise.it
http://www.sviluppoitaliamolise.it/
mailto:cciaa@cb.legalmail.camcom.it
http://www.cb.camcom.it/
mailto:c.calvanese@telematicaitalia.it
http://www.agevolazioni.telematicaitalia.it/
mailto:enrico.torzi@grupposacom.com
http://www.grupposacom.com/
mailto:apicarrelli@libero.it
http://www.apicarrelli.blogspot.it/
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9. Актуална информация 

 
Платформата за електронно обучение представлява уеб-базиран инструмент, 

който е достъпен от официалния сайт на проекта и който предприемачи и организации за 
подкрепа могат да използват, за да започнат своето обучение. 

 
КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Платформата за електронно обучение ще поддържа два обучителни курса: 

1. Първият е насочен към предприемачите в сектора на животновъдството и 
растениевъдството и има за цел да им предостави необходимата информация за 
това как да предприемат иновативни и успешни инициативи. 

2. Вторият е предназначен за служителите на организациите в подкрепа на бизнеса 
за ефективно прилагане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, а 
именно използването на онлайн инструментите за подкрепа, създадени в рамките 
на проекта. 

 
В курса за електронно обучение се прилага общ подход, който предоставя ноу-хау 

на предприемачи с цел максимално оползотворяване на възможностите, които им 
предлага икономическата зона на ЮИЕ.  

Този подход, също така, включва по една глава за всяка участваща страна, която 
се занимава с конкретни за дадената държава предизвикателства. 

 
Съдържание на курса за електронно обучение: 

- Предприемачеството в региона на ЮИЕ 
- Повишаване на осведомеността за иновации и технологии 
- Стратегии за по-добър достъп до пазара 
- Разработване на стратегии за интернационализация 
- Откриване на нови пазарни възможности 

 
Първият курс за електронно обучение се основава на потребностите от обучение, 

които са установени по време на диагностиката, извършена в рамките на проекта. 
Двата курса включват теоретични части, практически упражнения и оценка на 

всеки участник. Съчетанието теория-практика-оценка от обучаващия осигурява усвояване 
на съдържанието на курса, а за да се осигури по-добро участие в курса, той се предлага 
на всички езици на партньорите по проекта. 

Във всяка от участващите страни/партньори ще бъдат избрани 20 участници, 
които ще преминат обучение в първия курс, а 30 участника във всяка от участващите 
страни/партньори ще бъдат обучени във втория. 

 
 

  

 
Разгледайте нашата платформа за електронно обучение: 

http://www.agro-start-see.eu/ 
 

http://www.agro-start-see.eu/
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Университет Молизе, Италия 
 

 
 

Университетът на Молизе се състои от шест катедри, участващи в научни 
изследвания и обучение в следните области: Катедра по земеделие, околна среда и 
хранителни науки; Катедра по икономика, мениджмънт, общество и институции; Катедра 
по хуманитарни науки, образование и социални науки; Катедра по бионауки и територия; 
Катедра по право; Катедра по медицина и здравни науки. Катедрите по медицина и право 
имат звена и за следдипломна квалификация. 

Центърът за образование на учители Colozza е специализиран в курсове за 
бъдещи учители от средните училища. Центърът по мениджмънт Unimol участва в 
организацията на магистърски курсове. 

Както в научните изследвания, така и в областта на преподаването, 
университетът е активен в международни програми, сред които програми за ученици, 
учители и мобилност на персонала за обучение и работа ("Еразъм") и образованието за 
възрастни, особено в областта на активното европейско гражданство, обучение между 
поколенията и социално включване. Университетът на Молизе има четири 
университетски кампуса, 9 000 студента, 105 докторанта и около 600 души 
преподавателски и друг персонал.  

Университетът, освен това, разполага с 19 центъра и Научен парк, оборудвани с 
няколко лаборатории, мултимедийни и езикови лаборатории, богата библиотека и 
спортен център. 
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НАШЕТО УЧАСТИЕ 
Университетът на Молизе участва в реализацията на следните инструменти за 

подкрепа: 

- Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ: UNIMOL ще анализира, 
осигурява обратна връзка и ще одобри пълната версия на Протокола за услуги в 
подкрепа на бизнеса в ЮИЕ. Освен това, UNIMOL ще публикува Протокола за 
услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ на Италиански език в 230 екземпляра. 

- Разработване на Ръководство с добри практики (на английски език), базирано на 
най-добрите практики, представени в рамките на петте тематични семинара. 
UNIMOL ще публикува и преведе също и Ръководството с добри практики на 
италиански език, което ще бъде отпечатано в 500 екземпляра. 

- UNIMOL взе участие и в осигуряването на информация/ данни за разработване на 
транснационалната база данни с услуги в подкрепа на бизнеса от региона на 
ЮИЕ. 

- UNIMOL ще извърши диагностика и оценка на пет МСП в сектора на 
животновъдството и растениевъдството, за да окаже подкрепа в разработването 
на Инструмента за самодиагностика. 

- UNIMOL ще отговаря за разработването и съдържанието на курса за електронно 
обучение (на английски език). Въз основа на често установяваните по време на 
диагностиката потребности от обучение, Университетът ще разработи курс за 
електронно обучение, който да предостави на предприемачите необходимите 
знания за предприемане на иновативни и успешни инициативи. 

- Събиране на данни за изработване на комплекта за предприемачи в ЮИЕ в 
секторите животновъдство и растениевъдство. 

 

 

 

 

 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
Университет Молизе е партньор по проект AGRO-START и участва в 

следните дейности: 
- Транснационална координация на проектните дейности и финансова 

координация. 

- Комуникационни дейности и изпълнение на комуникационния план на 
проекта. 

- Откриване на иновативни и успешни подходи за разработване и 
прилагане на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ. 

- Разработване на структурни мерки за подобряване на услугите в 
подкрепа на МСП в секторите на животновъдството и 
растениевъдството. 

- Повишаване на информираността на МСП за иновации и технологии 
с цел подобряване на достъпа им до пазарните възможности. 

- Разработване на инструменти за подпомагане на предприемачите и 
МСП в секторите на животновъдството и растениевъдството. 

- Мерки за обучение на служителите на организации в подкрепа на 
бизнеса за ефективно прилагане на Протокола за услуги в подкрепа 
на бизнеса в ЮИЕ. 
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ПРИМЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП В ИТАЛИЯ: 

 

Fondazione Edmund Mach di San Michele 
all'Adige (фондация)  

ISMEA, Институт за проучване, 
изследване и информация на пазара за 

селскостопански и хранителни 
продукти (правителствена 

организация)  

Адрес: Via E. Mach, 1-38010 S. Michele 
all'Adige (TN) ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 0461 615455 
Уеб сайт: www.fmach.it 

Адрес: Via Nomentana, 183-00161 Roma 
(RM) ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 06 85568400 
Уеб сайт: www.ismea.it 

SGFA - Società di Gestione Fondi per 
l'Agroalimentare S.r.l (дружество, което е 

собственост на ISMEA)  

EUROCONS Scarl 
(фирма)  

Адрес: Via Nomentana, 183-00161 Roma 
(RM) ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 06 85568285 
Уеб сайт: www.ismea.it 
www.ismeaservizi.it 

Адрес: Via Perugia, 56 - 10152 Torino (TO) 
ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 011 2419152 
E-mail: s.palange@eurogroup.it 
Уеб сайт: www.eurocons.biz 

Ce.Spe.Vi. - Centro Sperimentale per il 
Vivaismo (Център за публични 

изследвания) 

Prof.is.rl (комуникационен и 
информационен уеб портал) 

Адрес: Via Ciliegiole - 51100 Пистоя (PT) 
ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 0573 570063 
E-mail: info@cespevi.it 
Уеб сайт: www.cespevi.it 

Адрес: Via di Mezzano, 13/B , 13 / B - 50027 
Греве ин Кианти (FI) ИТАЛИЯ 
Мобилен: +39 348 7235841   
E-mail: info@fertirrigazione.it 
Уеб сайт: http://www.fertirrigazione.it/ 

Lugo NextLab Ltd. (фирма) Trentino Sviluppo Spa  
(държавна организация) 

Адрес: Via Magnapassi, 8-48022 Луго (RA) 
ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 0545 20197 
E-mail: info@lugonextlab.eu 
Уеб сайт: www.lugonextlab.eu 
 

Адрес: Via Fortunato Zeni, 8-38068 
Роверето (TN) ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 0464 443111 
E-mail: info@trentinosviluppo.it 
PEC: trentinosviluppo@arubapec.it 
Уеб сайт: www.trentinosviluppo.it 

CDO.net Srl 
Compagnia Delle Opere  

(фирма) 

CDO Foggia 
Compagnia delle Opere  

(фирма - местна централа) 

Адрес: Via Legnone, 20-20158 Милано (MI) 
ИТАЛИЯ (секретариат на организацията) 
Факс: 0039 02 67396206 
E-mail: info@e-matching.it 
Уеб сайт: www.e-matching.it 

Адрес: Via A. Gramsci, 39-71122 Фоджа 
(FG) ИТАЛИЯ 
тел.: 0039 0881 331493 
E-mail: scaiola@cdofoggia.it 
Уеб сайт: www.cdofoggia.it 

 
 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Анализът на потребностите, извършен от UNIMOL, посочва следните проблеми на 
местно и национално ниво: 

- Структурна нестабилност на пазара на селскостопанските продукти. 
- Повечето от фермите не водят счетоводство: липсата на счетоводни записи прави 

усложнява оценката на финансовите показатели на земеделските стопанства в 
предходните години. 

- Липсата на надеждни данни. 
- Трудности в тълкуването на правилата и процедурите на местно, национално и 

европейско ниво. 
 

http://www.fmach.it/
http://www.ismea.it/
http://www.ismea.it/
http://www.ismeaservizi.it/
mailto:s.palange@eurogroup.it
http://www.eurocons.biz/
mailto:info@cespevi.it
http://www.cespevi.it/
mailto:info@fertirrigazione.it
http://www.fertirrigazione.it/
mailto:info@lugonextlab.eu
http://www.lugonextlab.eu/
mailto:info@trentinosviluppo.it
mailto:trentinosviluppo@arubapec.it
http://www.trentinosviluppo.it/
mailto:info@e-matching.it
http://www.e-matching.it/
mailto:scaiola@cdofoggia.it
http://www.cdofoggia.it/
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- Малките предприятия имат своята специфика и дори ако са сходни по размер, 
често имат много различни организационни структури и управление. 

- Банковите заеми са твърде малко и трудно се намират. 
- Съществуват бариери пред навлизането на нови пазари. 

 
МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Бюрото за връзка с индустрията и намиране на работни позиции на UNIMOL, 
заедно със службата за изследвания и различните катедри, създаде близки 
взаимоотношения с местните и други предприятия. UNIMOL е, също така, член на 
PSTMOL, Научен и технологичен парк на Молизе (Moliseinnovazione), известен център за 
научни изследвания в областта, който изпълнява приложни изследвания, трансфер на 
технологии и индустриални изследвания в областта на храните, енергетиката и околната 
среда заедно със и в полза на регионални, национални и международни компании 
(www.pstmol.it). 
 

 
 
 

ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
В МСП В ИТАЛИЯ 

 

 

 

  

Ce.Spe.Vi. (експериментален център за разсадници): Софтуерен 
пакет за управление на култури в растениевъдството 

Експерименталният център за разсадници в сътрудничество с 
Катедрата по селскостопанските науки, храни и агро-екология на Университета 
в Пиза (проф. Алберто Пардоси) разработи и разпространи софтуерни пакети 
за управление на цветарски култури (сектор растениевъдство). Всеки отделен 
софтуер се финансира чрез специален проект. Целият софтуер се 
разпространява безплатно от официалния сайт (www.cespevi.it). 

 
PROF.i 
Италианският портал за фертигация и специализация на културите 

публикува и разпространява научна и техническа информация и/или новини от 
света на селското стопанство от началото на 2005 г. (www.fertirrigazione.it). 

 
Университет Молизе 
Проект INTERREG III/A – TIORCAS - трансфер на иновации и 

организация на научните изследвания, културата, околната среда и здравето. 
Проектът (обща стойност 670 000 евро) бе изпълнен в районите на Италия и 
по-специално в района на Молизе, и в Черна гора. 

http://www.pstmol.it/
http://www.cespevi.it/
http://www.fertirrigazione.it/
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Бизнес център за подпомагане на малки и средни 

предприятия - Русе 

 

 

Основната цел на Центъра за подпомагане на бизнеса (ЦПБ) - Русе е 
подпомагането с всички възможни средства на бизнеса в града, особено малките и 
средните предприятия от Русе и региона и стимулиране на тяхното развитие, както и 
координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, 
подпомагащи малките и средните предприятия и установяване на контакти на местно 
ниво за:  

- Връзки, ориентирани към нормалното взаимодействие между организациите и 
структурите, подпомагащи малките и средните предприятия на местно ниво и 
подобни такива от други региони на страната и чужбина. 

- Поддържане на връзките между малките и средните предприятия и по-горе 
посочените структури и организации за дефиниране на проблемите, 
информационно подпомагане и ориентация към конкретна структура или 
разрешаване на проблема в самия Бизнес център в случай, че е в неговите 
компетенции. 

- Поддържане на връзки между самите фирми за взаимно разрешаване на някои 
проблеми или принципни затруднения. 
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Дейността на Центъра за подпомагане на бизнеса обхваща следните 
области: 

- Предоставяне на помощ и услуги на заинтересовани чуждестранни фирми, 
консултанти и бизнес групи. 

- Подпомагане на потенциални инвеститори при търсенето на подходящ партньор. 
- Предоставяне на консултации по българското законодателство, данъчни и 

счетоводни консултации и др. 

- Промотиране на производството на чуждестранни компании чрез съществуващата 
изложбена зала, съчетана с медийна кампания в региона.  

- Идентифициране на подходящи кредитополучатели и разработване на бизнес 
планове на база на познаването на бизнес средата и фирмите в региона.  

- Идентифициране на подходящите партньори за установяването на съвместни 
предприятия и производства. 

- Възможности за закупуване на машини и оборудване чрез лизинговото дружество 
“БЦ Лизинг Русе” ЕООД. 

- Готовност за съвместни дейности по съществуващи и новоразработени програми 
и проекти. 

- Консултации на предприемачите от висококвалифицирани експерти относно 
всички интересуващи ги въпроси. 

- Организиране на семинари, форуми, конференции. 
- Организиране на обучения и други публични събития. 

 
Компетенции и умения 
Центърът за подпомагане на МСП е член на БАРДА (Българска асоциация на 

агенциите за регионално развитие и бизнес центровете) от 1997 до 2010 г. 
Изпълнителният директор на Центъра за подпомагане на бизнеса е член на 

регионални и национални работни групи, управителни комитети и комитети за планиране 
на държавните, местните власти и НПО за разработване на стратегии в подкрепа на МСП 
и икономическо развитие, както и във връзка с управлението на структурните фондове. 
Изпълнителният директор на БЦП МСП е бил председател на Съвета на директорите на 
БАРДА от края на 2003 г. до края на април 2009 година. БЦП МСП е и единствената 
българска организация – редовен член на Европейската асоциация на агенциите за 
регионално развитие EURADA. 

Специализация: специалистите на БЦП МСП са обучени от Генерална дирекция 
“Предприятия и промишленост” на Европейската комисия в Брюксел и от други 
международни институции и са запознати с формирането и управлението на клъстерни 
структури. Те предоставят услуги, свързани с електронните пазари, Структурните 
фондове на ЕС и регионалната политика, разработването и управлението на проекти с 
финансиране от ЕС, фондовете за рисков капитал, експортния маркетинг, управлението 
на регионалното развитие и улесняването на икономическия преход, бизнеса и 
мениджмънта в управлението на финансови инструменти. 

Екипите на БЦП МСП и Евро Инфо Център са разработили продуктите PDA и 
WAP, които позволяват достъп чрез мобилен телефон към информационната система на 
БЦП МСП и нейните конференции. За тези услуги бившият ЕИЦ BG812 беше отличен 
като добра практика на официалната интернет страница на бившата мрежа на Евро Инфо 
Центровете. Компютърните специалисти на БЦП МСП работят в тясно сътрудничество с 
Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации на ГД “Предприятия и 
промишленост” по базата данни с оферти на мрежата на Enterprise Europe Network и 
подпомагат местни фирми в разработването на интернет страници и предоставянето на 
е-услуги.  

Целта на всички изброени дейности е да се съгласуват интересите на 
партньорите и да се подпомогнат в реализирането на техните контакти. 
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НАШЕТО УЧАСТИЕ 

БЦП МСП - Русе участва активно в идентифицирането на добри практики от 
България. Центърът поддържа връзки с местните участници, които предлагат услуги в 
подкрепа на бизнеса на МСП в секторите животновъдство и растениевъдство, за да 
получи информация за това какво се предлага на фирмите в България като услуги и/или 
консултации за подкрепа. В резултат на това, Бизнес центърът е представил следните 
осем добри практики в семинарите по проекта AGRO-START: 

- Стартиране на агро-бизнес чрез подпомагане на биологичното земеделие в 
рамките на проекта за възстановяване на влажните зони и намаляване на 
замърсяването. 

- Учене през целия живот и професионално обучение на земеделските 
производители. 

- Финансови инструменти и услуги в по-малките градове и селските райони - 
проекта JOBS Centres Network. 

- Револвиращ небанков фонд за регионалното селско стопанство (AgroFund). 
- Подкрепа за трансфер на технологии и иновации на национално и международно 

ниво - Enterprise Europe Network – България. 

- Senior Expertise for Technology Transfer (SETT) - експертни услуги. 
- Русенски университет - Ecobiz инфо центрове и Ecobiz панаир. 
- Улесняване на земеделските производители по мярка 143 - "Предоставяне на 

съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" за периода 2007- 
2013 г. 
 
Три от тези добри практики бяха избрани сред шестте финалисти на всеки един от 

четирите работни семинара и са включени в Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в 
ЮИЕ. Това са: 

- Финансови инструменти и услуги в по-малките градове и селските райони - проект 
JOBS Centres Network; 

- Подкрепа за трансфер на технологии и иновации на национално и международно 
ниво: Enterprise Europe Network – България; 

- Русенски университет - Ecobiz инфо центрове и Ecobiz панаир. 

РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
 

БЦП МСП - Русе отговаря за прилагането и координирането на 
Работен пакет 7 от проект AGRO-START, озаглавен "Мерки за обучение на 
служителите на организации в подкрепа на бизнеса за ефективно прилагане 
на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ". Общата цел на този 
компонент е да се трансферира успешно основният резултат по проекта: 
Изпълнение на Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ. Целта е да 
се осигури ефективен капацитет на организациите за подкрепа на бизнеса за 
изпълнение на Протокола за ЮИЕ и да ги запознае с инструментите за 
подкрепа в ЮИЕ, разработени по този проект. Макар че териториите на 
партньорите принадлежат към икономическата зона на ЮИЕ и са изправени 
пред едни и същи общи проблеми и предизвикателства, служителите в 
различните организации за подкрепа на бизнеса не разполагат с едно и също 
ниво на ноу-хау. В този смисъл, във всяка участваща държава  има нужда от 
диагностика на потребностите от обучение. Партньорите по проекта ще 
обобщят заключенията в доклад на английски език. БЦП МСП - Русе ще 
събере информацията и ще разработи курс за електронно обучение въз 
основа на направените констатации. 



ПРОЕКТ 

 

81 
 

 
Петият работен семинар се проведе в гр. Русе под надслов "Ефективни подходи 

за подкрепа за оценка на навлизането на нови пазари, изпълнение на европейските 
стандарти за качество, популяризиране на продуктите и улесняване на 
интернационализацията на МСП" и бе организиран  от БЦП МСП - Русе. 

За последната среща, БЦП МСП - Русе идентифицира и представи следните две 
добри практики: 

- Значителна подкрепа за интернационализацията на малките предприятия - 
Enterprise Europe Network – България. 

- Национален експортен портал на България (NEPBG). 
 

 
 

ПРИМЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП В БЪЛГАРИЯ: 
 

Фондация "Приложни изследвания и 
комуникации" 

Българска стопанска камара 

Координатор на Enterprise Europe Network - 
България 
гр. София 1113, ул. “Александър Жендов” 5  
тел.: +359 2/973 3000/вътр.  431-437 
факс: +359 2/973 3588 
Уеб сайт: www.arcfund.net  

гр. София 1000, улица “Алабин” 16-20 
тел: +359 2/93 209 54, 987 26 04 
Е-mail: ierc@bia-bg.com  
Уеб сайт: www.ierc.bia-bg.com  
 

Единен център за иновации, БАН Фондация "ГИС - Трансфер Център" 

гр. София 1113, ул. “Акад. Бончев” 10 
тел.: +359 2 971 47 23,  
факс: +359 2/872 25 44 
Е-mail: karina.angelieva@jic.bas.bg  
Уеб сайт: www.jic-bas.eu  

гр. София 1113, ул. “Акад. Бончев” 4 
тел.: +359 2 870 62 64,  
факс: +359 2/870 74 98  
Уеб сайт: www.gis-tc.org  

Българска търговско-промишлена 
палата 

Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма 

гр. София 1058,  ул. “Искър” 9 
тел.: +359 2/8117505, 9811099, 9802189 
факс: +359 2/9885067 
Е-mail: een@bcci.bg  
Уеб сайт: www.bcci.bg  

гр. София 1502, ул. “Славянска” 8  
лице за контакт: г-жа Теодора Сарандева  
тел: +359 2/940 7502 
Е-mail: t.sarandeva@mee.government.bg  
Уеб сайт: www.mi.government.bg  

“AРК Консултинг” ЕООД Бизнес информационен и консултантски 
център - Сандански 

гр. София 1113, ул. “Александър Жендов” 5 
тел.: +359-2-973-3000   
факс: +359 2/973 3588 
Е-mail: arcfund@online.bg  
Уеб сайт: www.arcfund.net  

гр. Сандански 2800, ул. “Скопие” 5, 
Пощенска кутия 50 
тел: +359 746 30 549  
факс: +359 746 32403 
Е-mail: office@bicc-sandanski.org  
Уеб сайт: www.bicc-sandanski.org  

Търговско-промишлена палата - 
Пловдив 

Бизнес център за подпомагане на малки 
и средни предприятия - Русе, 

гр. Пловдив 4003, ул. “Самара” 7 
тел.: +359 32 908 999 998,  
факс: +359 32/908 999 
Е-mail: een@pcci.bg  
Уеб сайт: www.pcci.bg  

гр. Русе 7000, ул. “Кресна” 14 
тел: +359 82, 821 472,  
факс: +359 82/821 472 
Е-mail: enterprise-europe-
network@smebg.net  
Уеб сайт: www.bsc.smebg.net  
www.enterprise-europe-network.smebg.net  

 
  

http://www.arcfund.net/
mailto:ierc@bia-bg.com
http://www.ierc.bia-bg.com/
mailto:karina.angelieva@jic.bas.bg
http://www.jic-bas.eu/
http://www.gis-tc.org/
mailto:een@bcci.bg
http://www.bcci.bg/
mailto:t.sarandeva@mee.government.bg
http://www.mi.government.bg/
mailto:arcfund@online.bg
http://www.arcfund.net/
mailto:office@bicc-sandanski.org
http://www.bicc-sandanski.org/
mailto:een@pcci.bg
http://www.pcci.bg/
mailto:enterprise-europe-network@smebg.net
mailto:enterprise-europe-network@smebg.net
http://www.bsc.smebg.net/
http://www.enterprise-europe-network.smebg.net/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

- По-добри ценови условия в резултат на нарастващото търсене на хранителни 
продукти. 

- Стабилни икономически условия, произтичащи от прилагането на Обща 
селскостопанска политика. 

- Увеличаване на потребителското търсене на продукти с гарантирано качество и 
произход. 

- Разширено търсене на продукти на биологичното земеделие. 
- Консолидация на земеделските стопанства. 
- По-лесен достъп до съществуващи и нови знания и технологии в резултат от 

интегрирането на сектора в европейското селско стопанство, развитието на 
националната научно-изследователска дейност и ИКТ. 

- Ново отношение към многофункционалната роля на селското стопанство и 
неговите функции като доставчик на обществени услуги, вкл. услуги, свързани с 
изменението на климата. 

- Нарастващо значение на социалните ценности и етични убеждения в полза на 
запазването и развитието на традиционните производствени методи и продукти. 

- Нова обществена оценка на значението на селската среда като място за живеене, 
почивка и поддържане на бизнес дейност. 

 
 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ 
 

"Иновации в общи линии означава нещо ново. Това би могло да бъде ново 
оборудване, нов процес, нова методология или нова услуга. Иновацията носи нещо 
ново за производствения процес на компанията, като увеличава ефективността на 
производството, качеството на продукцията, намалява замърсяването на околната 
среда, повишава благосъстоянието на животните и растенията, намалява 
разходите, увеличава печалбата и т.н.  

Да бъдеш иновативен не означава непременно, че новото оборудване, процес, 
метод и т.н. трябва да е нещо невиждано досега. Означава само, че то е ново за 
компанията, от една страна, и че по някакъв начин подобрява производствения 
процес, от друга страна, т.е. има положително влияние върху дейността на 
фирмата". 
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
В МСП В БЪЛГАРИЯ 

 

 

НИПЕКС - Хляб и сладкарски изделия, Смолян 
Старши експерт извърши три мисии в тази компания. В резултат на 

съвместната ни работа бяха въведени в производството гама от тестени 
продукти по немска рецепта, различни видове хляб, закуски, сладкиши и 
торти. Беше създадено и немско кафене. Компанията е печеливша и 
персоналът се увеличи от 3-ма на 19 работници. 

 
Винарска изба “Памидово” 
Старши експерт от SES заедно с Германската агенция за техническо 

сътрудничество (GTZ) осъществи проект за подобряване на качеството на 
виното, произвеждано от компанията "Тракийска винарска изба". Промени в 
технологията на производство помогнаха да се подобри  окончателния вкус 
на виното, така че то да се хареса на западните потребители. Усилията да се 
разпространяват вина в Западна Европа и отвъд океана създават 
обещаващи перспективи. 

 
 Социален учебно-професионален център "Св. Георги", Пловдив 
Експерт от Германия започна през март 2013 г. курс по кулинария в 

социалния учебно-професионален център "Св. Георги".  
Кулинарното състезание беше последният етап от курса на старши 

експерт г-н Шулц и беше нещо като презентация на проведеното обучение 
под негово ръководство. 

Креативност, яснота, организация, екипност и вкус бяха критериите, 
които представиха възпитаниците на учебния център в ресторант "Лайпциг" в 
Пловдив. 

 
За повече информация относно примерите, моля, да се свържете с 

Центъра за подпомагане на бизнеса (ЦПБ) – Русе. 
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МРЕЖИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 

"БЦП МСП - Русе е: 

- Член на Enterprise Europe Network 
- Член на работната група на Дунавската стратегия по Приоритетна област 7 

"Създаване на общество на знанието чрез научни изследвания, образование и 
информационни технологии" 

- Член на работната група на Дунавската стратегия по Приоритетна област 8 
"Подкрепа за конкурентоспособността на предприятията, включително за 
развитие на клъстери" 

- Член на работната група на Дунавската стратегия за Приоритетна област 9 
"Инвестиции в хората и уменията" 

- Член на EURADA - Европейска асоциация на агенциите за регионално развитие " 
 
 
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- Информационен сайт (сайтове) и издания на Европейската комисия 
- Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/ 
- Информационен сайт на Министерство на земеделието и храните: 

http://www.mzh.government.bg/mzh/en/Home.aspx 

- http://www.fermer.bg/ 
- http://www.tractor.bg/ 
- http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx 

 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

"Най-ефективните маркетингови стратегии са: участието в панаири и 
изложения; участието в срещи с посредници и мисии; създаването на профили за 
бизнес сътрудничество и поддържането на близки отношения с клиенти и 
партньори". 
 
ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

"Специализация в производството на уникални продукти и износ; бизнес 
сътрудничество и участие като подизпълнители; участие в срещи с посредници и 
мисии; инвестиции в иновации и изпълнение на европейските стандарти за качество". 
 
 
ПЕТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В 
СЕКТОРИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 

- Знания в областта на земеделието и желание за учене през целия живот; 
- Отдаденост към земеделието и природата; 
- Благоприятни климатични и екологични условия; 
- Национални и европейски стимули за привличане на нови участници и свежи 

инвестиции в секторите животновъдство и растениевъдство; 

- Подходяща правна рамка за защита на правата на МСП, извършващи дейности в 
сектора на животновъдството и/или растениевъдството. 

  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.mzh.government.bg/mzh/en/Home.aspx
http://www.fermer.bg/
http://www.tractor.bg/
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
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Български икономически форум 
 

 

Български икономически форум (БИФ) е юридическо лице с нестопанска цел, 
основано от български и международни частни компании, български държавни 
институции и неправителствени организации през 1998 г. с основната цел да 
популяризира бизнес средата в България и Югоизточна Европа пред потенциални 
чуждестранни инвеститори и да улеснява диалога между правителството и бизнеса. В 
момента организацията има 43 членове, които са основни участници в българския 
икономически и социален живот. Дейността му обхваща територията на цяла България. 
БИФ разполага с офиси в София, Монтана и Кюстендил. Сред нашите членове има 
ключови промишлени камари и асоциации, финансови институции, както и обществени 
организации. 

С последните изменения на статута (2009 г.) БИФ има следните основни задачи: 

- Подкрепа и насърчаване на устойчивия икономически растеж на България като 
държава-член на ЕС, укрепване на икономическото сътрудничество с други 
страни. 

- Развитие на диалога между бизнеса, НПО, медиите и държавните институции на 
централно и на местно ниво. 

- Подобряване на бизнес климата на регионално, национално и местно ниво, като 
се набляга на значението на факторите на околната среда за устойчивото 
развитие на обществото. 
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РОЛЯ В ПРОЕКТА AGRO-START 
БИФ е основният партньор отговорен за изпълнението на работен 

пакет 4  "Разработване на структурни мерки за подобряване на услугите в 

подкрепа на МСП в секторите животновъдство и растениевъдство". По-
конкретно, БИФ отговаря за разработването на транснационална база данни с 
доставчици на услуги и продукти, свързани със секторите животновъдство и 
растениевъдство, както и за организацията на транснационална конференция 
за услуги в подкрепа на бизнеса на МСП в тези два сектора.  

Транснационалната база данни на доставчиците на услуги включва 
данни за специализирани услуги в подкрепа на бизнеса, доставчици на услуги 
и продукти от веригата на доставки и добавена стойност за целевите МСП: 
доставчици на семена и инструменти, строителни фирми, изграждащи 
специфични конструкции, свързани с целевите сектори, логистика, 
маркетингови фирми и т.н. Базата-данни съдържа информация за името и 
адреса на доставчиците, основните дейности и предоставяните услуги, 
допълнителни данни за контакт, включително уебсайт и ценова листа, там 
където е приложимо. От една страна, транснационалната база-данни ще 
подкрепи доставчиците на услуги и продукти от секторите на 
животновъдството и растениевъдството да популяризират успешно своя 
бизнес не само в своята страна, но и в чужбина. От друга страна, тя ще бъде 
основен източник на информация за МСП в секторите на животновъдството и 
растениевъдството относно доставчици на услуги и продукти, от които те се 
нуждаят за развитието на своя бизнес. Базата-данни е на разположение на 
интернет страницата на проекта и по този начин е достъпна за всички 
заинтересовани МСП и организации в подкрепа на бизнеса. 

Целта на транснационалната конференция бе да се представи 
транснационалната база-данни на доставчиците на услуги и продукти; да се 
мотивират участниците да се присъединят към нея, по този начин обогатявайки 
я и да се насърчи активното създаване на контакти, за да може проектът да се 
генерира възможности за положително взаимодействие (синергии). 

БИФ участва активно във всички други дейности по проекта. 

 

 

 

 

 

 

Сред дейностите на Българския икономически форум са:  

- Организиране на международни икономически форуми, конференции, семинари, 
бизнес срещи. 

- Публикуване и разпространение на информационни бюлетини, брошури, доклади, 
анализи, проучвания и др. 

- Организиране на информационни кампании в България и в чужбина по въпроси, 
свързани с бизнеса. 

- Изпълнение на проекти финансирани от ЕС и други донори. 
 

БИФ получава признание като организатор на някои от най-важните събития за 
деловите среди не само в България, но и в Централна и Югоизточна Европа. Тези 
форуми са местата, където представители на бизнеса се срещат, за да обменят мнения и 
да създадат полезни контакти. БИФ, също така, организира образователни семинари и 
обучения на различни теми.  

Организацията играе важна роля и в насърчаване на възможностите за 
финансиране, предоставени от различни програми на ЕС и други донори. БИФ не само 
популяризира инструменти в тази посока, но също така дава примери чрез своите 
проектни дейности. Всички проекти, изпълнявани от БИФ, са по различен начин свързани 
с подобряването на условията за бизнес и допринасят за разширяването на деловите 
възможности. 
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ПРИМЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП В БЪЛГАРИЯ: 
 

Държавен фонд "Земеделие" Национална служба за съвети в 
земеделието 

Адрес: гр. София 1618,  
бул. “Цар Борис III” 136   
тел.: +359 2 81 87 100 
E-mail: dfz@dfz.bg 
Уеб сайт: www.dfz.bg  

Адрес: гр. София 1331,  
ул. “Банкянско шосе” № 7  
тел.: +359 2 8 100 988 
факс: +359 2 8 100 992 
E-mail: office@naas.government.bg 
Уеб сайт: www.naas.government.bg  

Национална мрежа на селските райони Съюз на преработвателите на плодове 
и зеленчуци 

Адрес: гр. София 1040,  
бул. “Драган Цанков” 36,  
СТЦ Интерпред, офис B/306 
тел.: +359 2 969 32 22 
факс: +359 2 969 32 26 
E-mail: office@nsm.bg    
Уеб сайт: www.nsm.bg  

Адрес: гр. София 1000, 
ул. “Г. С. Раковски” 108, ет.4, офис 407А 
тел.: +359 2 987 47 43 
факс: +359 2 980 26 79 
E-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net  
Уеб сайт: www.org-bg.net  

Българска асоциация "Биопродукти" Национален съюз на земеделските 
кооперации в България 

Адрес: Панагюрище 4500,  
ул. “Райна Княгиня” 13 
E-mail: bgbio.org@abv.bg 
Уеб сайт: www.bgbio.org  
 

Адрес: гр. София 1000,  
ул. “Г. С. Раковски” 99 
тел.: +359 2 9266 361 
факс: +359 2 9266 361 
E-mail: nszkb@abv.bg 
Уеб сайт: www.nszkb.com  

 
 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 

"Специфичните трудности, пред които са изправени МСП в секторите 
животновъдство и растениевъдство, са:  

- По-високи субсидии/безвъзмездно финансиране в другите държави-членки на ЕС; 
- Много силна конкуренция от страна на вносни продукти; 
- Висока концентрация на земя в ръцете на ултра-големи производители (сектора 

на растениевъдството); държавна намеса; грешна държавна политика по 
отношение на секторите; висока бюрокрация, липса на правила, нелоялни 
практики за разпределение на земя. 

- Липса на пазарна информация.” 
 
 
 
ИНОВАЦИИ И ЕФЕКТИВНОСТ   

 
 "Прилагане на съвременни "добри производствени практики" (ДПП), които 

увеличават производителността, качеството и състоянието на малките и средните 
предприятия". 
  

mailto:dfz@dfz.bg
http://www.dfz.bg/
mailto:office@naas.government.bg
http://www.naas.government.bg/
mailto:office@nsm.bg
http://www.nsm.bg/
mailto:union@org-bg.net?subject=union@org-bg.net
mailto:bgbio.org@abv.bgmailto:office@org-bg.net?subject=office@org-bg.net
http://www.org-bg.net/
file:///C:/Users/abriones.OFICINA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YD2OY8M3/bgbio.org@abv.bg
http://www.bgbio.org/
file:///C:/Users/abriones.OFICINA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YD2OY8M3/nszkb@abv.bg
http://www.nszkb.com/
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ПРИМЕРИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ 
В МСП В БЪЛГАРИЯ И НЕ САМО 

 

 
 
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ 
 

- www.fermer.bg 
- www.agropazar.bg 
- www.agronet.bgwww.freshplaza.comwww.agrovesnik.bg  
- Изложение "Агра" www.fair.bg/bg/events/agra13-bg.htm  
- Бата Агро www.bata-agro.org   
- Medfel www.medfel.com  
- Fruit attraccion www.fruitattractionnews.com 
- Fruitlogistica www.fruitlogistica.de 

 
 
 
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ 

 
"Най-ефективната маркетингова стратегия е интегрираният маркетингов 

подход, което означава комбиниране на: участие в панаири и изложения, изпращане на 
мостри на клиенти, маркетинг по електронна поща, маркетинг чрез социалните 
мрежи (Facebook, Twitter и т.н.) радио- или телевизионни реклами (най-малко в 
местните медии) и т.н. Най-важната и ефективна стратегия за насърчаване на МСП 
си остава личният подход - поддържане на тесни взаимоотношения с клиенти и 
партньори". 
 

AGRO TRAIN 
Проект за трансфер на иновации, озаглавен "Основано на иновациите 

биологично земеделие чрез достъпни инструменти за обучение" (AGRO 
TRAIN), изпълняван от Аграрния университет-Пловдив. AGRO TRAIN е проект 
за безплатно обучение по биологично земеделие. 

 
"Иновации и трансфер на технологии към МСП между България и 

Япония" 
Това е форум, в който МСП могат да споделят опит и иновации между 

двете страни. 
 
Enterprise Europe Network (EEN)  
Enterprise Europe Network помага на малките и средните предприятия да 

се възползват напълно от възможностите на европейския пазар. Мрежата 
работи чрез 600 местни фирми в повече от 50 страни от ЕС и извън него. 
Опитни експерти предлагат комбинирани ИТ и консултантски услуги за: 
навлизане на международния пазар, трансфер на нови технологии, достъп до 
финансиране от ЕС, финансиране на научни изследвания, законодателство и 
стандарти на ЕС, защита на интелектуалната собственост, информация за 
политиките на ЕС. 

 
За повече информация относно примерите, моля, да се свържете с 

Български икономически форум. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fermer.bg/
http://www.agropazar.bg/
http://www.agronet.bg/
http://www.agronet.bg/
http://www.agrovesnik.bg/
http://www.fair.bg/bg/events/agra13-bg.htm
http://www.bata-agro.org/
http://www.medfel.com/
http://www.fruitattractionnews.com/
http://www.fruitlogistica.de/
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СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

 
Директен износ към веригата за доставки ("от фермата до масата") 

- Директен износ до супермаркета, доколкото е възможно да се „заобиколят“ 
прекупвачите 

 
Преки чуждестранни инвестиции  

- Откриване на нови стратегически производствени обекти 
 

Партньорства с чуждестранни производители и пазари 

- Интеграция на МСП в кооперации и сдружения (Пример: GRUPO ANECOOP, 
UNIVEG, DAIFRESSH и т.н.)  

 
Добра дистрибуторска политика 

- Бърза и коректна доставка на стоки 
 

Силни маркетингови стратегии 

- Реклама 
- Предлагане на промоции 
- Популяризиране 
- Регистрация на търговски марки  
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10. Вместо заключение 

 
 
ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В СЕКТОРИТЕ 
ЖИВОТНОВЪДСТВО И/ИЛИ РАСТЕНИЕВЪДСТВО 
 

- Човешки ресурси 
o Високо образовани работници 
o Делегиране на отговорности 
o Непрекъснато подобряване на образованието 

 

- Оптимизиране на разходите и процесите 
o Максимално използване на ресурсите 
o Автоматизиране на технологичните процеси 
o Използване на възобновяеми енергийни източници 

 

- Качество  
o Знания по какъв начин да се поддържа високо качество на продукта 

 

- Познаване на пазара 
o Силни маркетингови стратегии 
o Пазарна ориентация 

 

- Предприемачески знания и умения 
o Партньорство с веригата на доставки на хранителни продукти 

 
 
 

Български икономически форум (БИФ) 

 

  




