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ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПОЛИТИКИТЕ ПОДКРЕПЯЩИ И РЕГУЛИРАЩИ
БИЗНЕСА С НПО, СИП И МЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
И МАРКЕТИНГА НА УНИКАЛНИ, АВТЕНТИЧНИ, ДОМАШНИ КУЛИНАРНИ
ПРОДУКТИ И НАПИТКИ В ПЛОВДИВСКА И СМОЛЯНСКА ОБЛАСТИ
ДОКЛАД ФОКУСИРАН ВЪРХУ:
•

Представяне на политиките за подкрепа на местната кулинария на европейско, национално
и местно ниво

•

Анализ на структурите на гражданското общество и СИП, подкрепящи местните домашни
кулинарни продукти

•

Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите, бизнеса и публичните власти,
чрез новите цифрови медии и информационни канали
Доклад по ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0033

•

"Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и
бизнеса" " с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление",
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

•

Докладът обобщава изпълнението на Дейност 2 от проекта: "Изграждане на бази-данни за
структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля,
функции и адресация към предизвикателствата в местните общности." Участието на
гражданите, бизнеса , НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките
подкрепящи и регулиращи бизнеса с производството и маркетинга на уникални,
автентични, домашни кулинарни продукти и напитки в Пловдивска и Смолянска област е
обосновано на:

•

Анализ на представените структури на гражданското общество в Пловдивска и Смолянска
области в уеб и мобилни апликации;

•

Описание на създадената база данни за структурите на гражданското общество и
социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към
предизвикателствата в местните общности.

•

Докладът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на
гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да
имплементират в тяхната практика.
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1. ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО,
ПОДКРЕПЯЩИ ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ХРАНИ И
НАПИТКИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО.
Основен регулаторен инструмент на Европейската Комисия в тази сфера е
създаденият регистър за произход и географски означения на местните
производства. Понятието "Географско означение" се отнася до и включва два обекта
на интелектуална собственост, а именно - Наименование за произход и Географско
указание. Наименованието за произход посочва страната, района или друга местност
от тази страна като така се означава стока, произхождаща от съответното място, и
чиито качества или свойства се предопределят изключително от това място.
Географското указание посочва страната, района или друга произхождаща от
даденото място, и чиито качества или друга характеристика могат да се отдадат на
този географския произход. Следователно, разликата между Наименованието за
произход и Географското указание е степента, в която географския произход
предопределя качествата на стоките, които произхождат от съответното място. При
Наименованието за произход тази връзка е по-висока - качествата на стоките се
дължат предимно или изключително на географския район от който стоките
произхождат. При Географските указания връзката географски район - качества на
стоката не е толкова силна - качествата на стоката биха могли да се отдадат на
географския район. Общото понятие Географско означение обобщава различните
степени на връзка между географския район и качествата/характеристиките на
определени стоки и е начин да се манифестира тази връзка в търговията и
обществото.
Споразумението ТРИПС (чл. 22 - 24) съдържа минимални стандарти и
изисквания към договорящите страни относно закрилата на географските означения.
Правна закрила върху географски означения се придобива след регистрация в
Патентното ведомство. Регистрираното географско означение може да се използва
само от лице, което е вписано като негов ползвател.
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2. НАЧИН ЗА ФОРМИРАНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ
ОЗНАЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.
В България има регистрирани 117 географски означения, от тях 69 са
наименования за произход, а 48 са Географски указания.
Най-много географски означения
в България има за виното - 48, за
минералните води - 14, за тютюна 10.
По международен ред най-много
български наименования за произход
има за тютюна - 15, за мрамора - 6, за
кварцовия пясък - 5.
През 1985 година са направени
най-много регистрации по национален ред. Тогава са регистрирани 19 географски
означения.
Закрилата на географските означения
носи висок икономически ефект за
пазарната икономика на страната и
голям социален и културен залог за
издигане индивидуалното и уникално
качество на българските продукти,
дължащи се на уникалността на
природата и богатия национален опит.
Тези традиции в популяризирането и
утвърждаването
на
българските
географски означения стават важни в
процеса на рекламиране на страната ни.
Географските означения са носители на висока добавена стойност за продуктите,
които означават.
Тази стойност се калкулира един път
в
крайните
цени
на
стоките
(повишението на цената е близо с 20%
спрямо аналогичен продукт, който не
носи географско означение) и втори път
- в допълнителната печалба, която
реализират техните производители.
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3. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА
СТИМУЛИРАНЕ НА ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА.
Платформата за интелигентна специализация (платформата S3) е ориентирана
към "Интелигентна специализация и храна: храна, гастрономия и биоикономика като
елементи на регионалните иновационни стратегии" през 2015 г. Тя е фокусиран
върху храните, гастрономията и биоикономиката като области на интелигентна
специализация в страните и регионите на ЕС. Представители на бизнеса, граждани и
експерти обсъждат храната като елемент от интелигентната специализация в
страните и регионите на ЕС. Участниците в платформата разглеждат проблемите на
иновациите в храните като двигател за интелигентен регионален растеж, ролята на
публичните и частните институции за подпомагане на агро-хранителните
приоритети, както и разликите в културата и подходите в гастрономията. Този
документ се основава на дискусиите и извлечените уроци.
През настоящият програмен период (2014-2020 г.) Европейските структурни и
инвестиционни фондове представляват обещаващ контекст за разработването на
пътища за диверсификация. Новите участници все повече участват в
нововъзникващите вериги за агро-хранителна стойност и се появяват нови
възможности за междусекторно и трансрегионално сътрудничество. В платформата
се акцентира върху:
•

Сътрудничеството в различните етапи на веригите на хранително-вкусовата
стойност трябва да бъде проучено и картографирано.

•

Важно е да се проучат ниши в агро-хранителния сектор, които имат потенциал да
генерират нови иновативни продукти и услуги.

•

Важно е да се насърчава сътрудничеството между местни участници,
включително
университети,
МСП,
многонационални
предприятия,
научноизследователски и технологични организации, научни паркове и други,
тъй като те осигуряват адекватна иновационна екосистема, поддържат конкретни
технологии, клъстери и индустрии и участват в международни мрежи.

•

Процесът на откриване на предприемачество заедно с инициативи за местно
развитие, ръководени от Общността, улесняват подходи за участие, насочени към
откриване на иновации и бизнес възможности.

•

Изграждането на инфраструктура без да се отчита търсенето и нуждите на
предприемачите може да бъде вредно за националната икономика и
иновационната система. Тъй като за публичните администрации е трудно да
предвидят всички изисквания и нужди на крайния потребител, е изключително
важно да се включи страната на търсенето както в подготовката, така и в
изпълнението на инвестиционните проекти.

•

Брандирането на места е ключова стратегия, която трябва да бъде внимателно
планирана и наблюдавана от националните и регионалните правителства.

•

Образователните дейности, свързани с устойчивостта, храненето, приготвянето
на храни и гостоприемството, са необходими за поддържане на ефективни
пътища за развитие и улесняване на общността.
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4. АДЕКВАТНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ
МЕСТНИ БИЗНЕС-СЕКТОРИ С ВИСОКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ
ЗА ТЕРИТОРИИТЕ.
Уникалните домашни производства стимулират сътрудничеството между
селското стопанство и други сектори, включително туризъм, хотелиерство,
образование, занаяти и др. Европейския съюз предвижда регионалните вериги на
хранителната стойност и междусекторната подкрепа на производствените процеси
да имат силни влияние върху местното развитие. Местните производства
демонстрират значението, което храната може да има за свързване на селското
стопанство, занаятите, туризма, търговията на дребно и цялата селска икономика
като цяло, като същевременно развиват бранда на регионалните марки.
Гастрономията и кулинарното майсторство също придобиват значение. През
2014г. комисията по култура и образование на Европейския парламент одобри
предложение -резолюция на Европейския парламент относно "Европейското
гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти". Той признава
значението на храната и гастрономията като художествена и културна изява и
основни стълбове на семейните и социалните отношения.
По този начин, иновациите и създаването на знания в секторите, свързани с
хранително-вкусовата промишленост и хранителните вериги станаха необходимост
за регионалните заинтересовани страни, които търсят нови производствени и бизнес
възможности. Новите нововъзникващи процеси създават нови подходящи контексти
за пътя на регионалното развитие и предизвикателствата пред създателите на
политики. Политиците и гражданското общество, повлияни от съвременния начин на
живот на потребителите, социално-икономическите нужди на бизнеса и новите
технологии, са изправени пред редица въпроси, свързани с разработването и
прилагането на съответните политически мерки и инструменти. Това е особено
очевидно в страните и регионите на ЕС, които имат силен интерес към агрохраните и
ги определиха като приоритет на интелигентната специализация.
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5. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ
ПОДКРЕПЯЩИ БИЗНЕСА
Потенциалът на домашните продукти като производство, а също така и като
социална, културна и здравна стока е огромен. Гастрономическите изделия имат
свързваща сила. Те могат да свързват хора от различни възрасти, култура, религия и
социален произход. Това е и една от най-старите индустрии, които допринасят за
местното развитие и растеж. Освен това храната е междусекторна икономическа
дейност и следователно е тясно свързана с други дейности, включително туризъм,
здравеопазване и благополучие, биоикономика, безопасност и сигурност, управление
на отпадъците, транспорт и логистика и др.
Консумацията на храна е неразделна част от туризма и нейното икономическо
въздействие може да бъде важно не само за непосредствените предприятия, които
директно осигуряват храна за туристите (като хотели, ресторанти и атракции), но
може да има и значително икономическо въздействие по цялата верига за доставка
на храни, особено ако предоставената храна се доставя на място. Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие разкрива, че храната играе важна роля в
развитието на туристическите услуги, тъй като често включва 30% или повече
туристически разходи и тези пари редовно се харчат директно с местния бизнес.
Концепцията на "Foodscapes", която обединява местната култура, креативност и
храна, става все по-важна при подчертаването на важните връзки между новост,
автентичност и местност в преживяванията с храни. Производството на храни в
малки мащаби може да представлява път към бъдещето, ако може да бъде
разработена стратегия, отчитаща множество заинтересовани страни, счетоводна
социална отговорност и справяне с множество идентичности.
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6. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ
ПОДКРЕПЯЩИ БИЗНЕСА.
•

Храната е част от маркетинговия микс на дестинацията, защото помага да се даде
усещане за място и позволява на туристите буквално да опитат дестинацията,
влизайки директно в контакт с местната култура.

•

Тъй като ядем два или три пъти на ден, гастрономията е аспектът на културата, с
който туристите най-често влизат в контакт. Те буквално поглъщат местната
култура.

•

Хранителните навици са разлики, които веднага стават очевидни: времето, в
което се хранят хората, начинът, по който се хранят и какво ядат, стават
непосредствени точки на разликата при навлизане в нова култура.

•

Храната осигурява пряка връзка с пейзажа, защото туристите могат да
разпознаят произхода на храната.

Поради тези причини, според Хол и Шарпълс (2008) и Хол (2012: 50), няколко
мотиви стимулират частния и обществения интерес към връзките между
гастрономия, туризъм и брандиране:
•

"Туристите, ориентирани към гастрономията и кухнята, се възприемат като
пазари с висока доходност.

•

Хранителният туризъм може да бъде свързан с други продукти за посетители,
като културни и природни забележителности, като по този начин предоставя
цялостна оферта.

•

Селските райони, които в противен случай могат да бъдат засегнати от
икономическото преструктуриране, са снабдени с алтернатива: разработване,
поддържане и/или дори възраждане на местните хранителни продукти.

•

Градските квартали или квартали могат да станат привлекателни за
посетителите, особено тези, които са специализирани в конкретни етнически
храни. Концентрацията на ресторанти, кафенета и пазари може да внесе характер
в квартала ".

Скорошен доклад, публикуван от Световната организация за туризъм, подчертава
значението на храната като нематериално културно наследство, което може да
повиши репутацията на дестинации по целия свят и разграничете местоположенията
С вписването на свързани с храната традиции и култури (като средиземноморската
диета, занаятчийски производства от пипер от Северна Хърватия, традиционната
мексиканска кухня и гастрономическата храна на французите) в списъка на
нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, храната най-накрая получи
статут на истинска част на общото наследство. По този начин храната постепенно
замества географското местоположение като дестинация на марката и се превръща в
основен компонент в мотивацията за избор на дестинация. Поради тази причина
много туроператори по целия свят използват тази тенденция, организирайки
гастрономически изживявания като:
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•

предлагане на училищни ваканции за готвене,

•

вечеря в известни ресторанти в светлината на репутацията на техния готвач,

•

посещение на пазарите на фермерите,

•

посещение на производители на храни,

•

организиране на обиколки с улична храна.
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7. ПОТРЕБНОСТ ОТ КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОСТЪП ДО
РАЗЛИЧНИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ, ОТНОСНО ИНИЦИАТИВИТЕ НА
МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Критичен е въпросът: Как кухнята, храната и туризмът се вписват в по-широката
картина и цялостните стратегии за икономическо развитие на регион или държава?
Горният въпрос е от съществено значение за мисленето върху стойността на
икономическото развитие на храните и туризма. Взимащите политически решения
трябва да поставят под въпрос перспективата, насърчавана от някои страни, че
хранителният туризъм е автоматично благо за икономическо развитие на
дестинация. Необходимо е решенията за политиката да бъдат информирани чрез
качествени изследвания и достъп до редица различни гледни точки относно
инициативите за храна и туризъм. Ролята на изследванията е изключително важна,
тъй като различните региони имат не само съществено различни профили на
посетители, демографски и психографски, но и много различни видове храни,
туристически продукти, както и вериги за доставки и стойност ".
Насърчаването и управлението на даден район е сложен въпрос. Решение "един
размер отговаря на всички" не съществува. Дестинациите не могат просто да
копират това, което е работило в други региони, особено тъй като най-добрата
практика в даден момент няма да бъде по-късно, а тази трудност става по-голяма,
когато брандингът на дестинации се основава на храна.
Когато се занимаваме с храна, темата за устойчивостта във всичките й
перспективи е по-очевидна. Правителствените усилия са изправени пред така
наречените "нечестиви проблеми": проблеми, които са много сложни, имат безброй
и неопределени причини и са трудни за разбиране и рамкиране. Всъщност селските
райони са "белязани от несигурни, сложни и често противоречиви начини на вземане
на решения, завиващи се от множество групи по интереси, всяка със собствен
отличителен набор от ценности и идеологии
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8. ПАЗАРНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ ЗА
ПОДКРЕПА.
С всеки изминал ден нараства броят на хората, които живо се интересуват от
това, какво слагат на трапезата у дома. А един от малкото начини да бъдем сигурни,
в това, което консумираме, е или сами да си го произвеждаме, или да го купуваме
лично, от проверени производители, на които имаме доверие. За съжаление, на
масовите пазари това трудно може да се случи, особено когато шепа производители
се борят с десетките прекупвачи, предлагащи "лъскава" стока от близки и далечни
страни и то на много по-ниски цени. Затова, на купувачите остава една друга
алтернатива - директната връзка с производителите. Как може да се случи това?
Преди всичко, на специално организираните за тази цел "фермерски пазари" или
иначе казано - място, на което, обикновено веднъж седмично, производителите
лично предлагат и продават своята продукция на клиентите.
Фермерските пазари са нещо традиционно за много западноевропейски държави,
САЩ и Канада, дори за хората от Третия свят, но тепърва набират популярност в
страни с развиващи се икономики и такива от бившия социалистически блок, сред
които и България. Страни като нашата, сблъскали се съвсем скоро с ефектите на
капитализма, са така увлечени по "плодовете" на бързото хранене и лесния начин на
живот, че сякаш забравят за своите корени и традиции, една от които - това да се
сдобиват с истински продукти, я от роднини на село, я от бабите и дядовците по
кварталните пазари. Но ето че носталгията по добрите стари времена сякаш взима
превес и сънародниците ни, сами и съвсем целенасочено започват да търсят връзката
с производителя.
По света те съществуват в
многообразни форми и размери понякога като скромни, квартални,
ежеседмични пазари, друг път като постоянни и огромни по
размер тържища и борси, на които
освен плодове и зеленчуци, се
предлагат и всякакви животински
храни
и
продукти,
лично
приготвени домашни хлябове и
сладка, натурална козметика и
дори собственоръчно направени
стоки за бита.
България тепърва набира опит в този вид търговия. Фермерски пазари се
организират в няколко от по-големите градове в страната - София, Пловдив, Бургас и
Варна под формата на редовно провеждащи се срещи между земеделските
производители и крайните потребители. Пазарите са скромни по размери, но пък се
радват на небивал интерес и заради актуалността на събитието в интернет. И няма
как да е другояче, след като от подобна стратегия печелят, както потребителите, така
и производителите.
9
ПРОЕКТ
BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"
-9-

9. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОРГАНИЗИРАНЕТО
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПАЗАРИ И МАРКЕТИНГОВИ ВЕРИГИ.
Фермерските пазари са чудесна предпоставка за изграждане на дългосрочни
взаимоотношения, базирани на високо доверие и взаимно удовлетворение.
Клиентите могат да бъдат сигурни, че купуват "истинска", свежа, сезонна храна за
разлика от тази в супермаркетите, която освен, че е свръх-обработвана с пестициди и
далеч не полезни за здравето препарати, често е откъсвана съвсем неузряла, за да
пропътува хиляди километри, докато стигне до нас. А това неминуемо ощетява нас крайните потребители.
Попадайки на фермерския пазар, купувачът може да получи лично от
производителя информация за начина на отглеждане и приготвяне на продукцията,
гаранция за чистотата на производството и не на последно място - лично отношение.
На фермерския пазар е почти невъзможно да попаднат случайни производители, тъй
като една от целите на организаторите на подобни тържища е добрият
предварителен подбор на участниците. Той, съвсем разбираемо, е подчинен на
няколко основни критерия:
Възможно най-екологично или поне прозрачно производство.
производител трябва да може да разкаже как е отгледал стоката си.

Всеки

Местни стоки, от близката околност. Допълнителен плюс е и ненатоварването на
околната среда с транспортирането на стоките на далечни разстояния.
Приемливи цени (в сравнение с много пакетирани храни с етикет "био")
Желание за дългосрочно сътрудничество. Стремежът е двустранен
производител и доволен клиент, които могат да разчитат един на друг.

-

От своя страна, производителите също печелят от това, че предлагат стоката си
директно на клиентите. Веднъж спестяват от транспортни разходи, защото не се
налага да изпращат стоката си далеч от мястото на производство и второ продукцията им не се изкупува на обидно ниски цени от големи предприятия и
прекупвачи. Подобен вид търговия дава шанс именно на малките по размер ферми и
стопанства, които обикновено се стремят много повече към по-високо качество на
продуктите си, отколкото към производство, огромно по обем, но лишено от вкусови
и здравословни качества.
И не на последно място - само, който е присъствал на истински фермерски пазар,
може да оцени тръпката от подобен вид пазаруване. Ако и вие намирате истинските
плодове и зеленчуци, в техните най-причудливи форми и размери, с всички онези
малки драскотини и и чуканчета по тях за очарователни, ако домашно приготвените
сладка, сушените на цели стръкове билки и подправки, и киселото, ама наистина
кисело, мляко са ви по вкуса, то фермерският пазар определено е мястото за вас.
Място, на което освен прясна и с любов отгледана храна, може да завържете и
сладък разговор, да споделите или научите поредната готварска рецепта и да
дегустирате поне една дузина чудесни домашни продукти.
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10. РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИКИ ВСЕСТРАННИ ПОЛЗИ ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
Търговията и пазарите на храни са толкова древни, колкото и самото земеделие,
още от времената, когато човешките общества започват да се специализират в
земеделието, преодолявайки ограничеността на осигуряване на храна за собственото
си съществуване, и встъпвайки в търговия, така че пазарите се превръщат в основен
елемент на обществения живот. Днес фермерските пазари са разглеждани като
решение на многостранния проблем на нарастваща изолация в съвременното
общество и култура - изолация от други хора, от околна среда и от източници на
храна. Затова хората ги възприемат като място за събиране на семейства, съседи и
приятели; среда, където може да се установят вдъхновяващи връзки и да се
доближат до корените си. Ръстът и успехът на фермерските пазари впечатлява, но
много често самото понятие приема различни форми. Това, което е отличаващо
обаче, е свързано с: предлагане на местна храна (произведена на определена
територия); продажби директно от производителя (някой, който е ангажиран пряко в
производството); функциониране в съответствие с местното законодателство и
стандарти. Фермерските пазари са особено подходящи за малки производители или
експериментиране с малки обеми от нови продукти, които биха били рискови за
големи производства. Ползите от фермерските пазари могат да бъдат разглеждани в
няколко аспекта: за потребителя (богат избор на прясна и достъпна храна и
възможност за срещи с приятели), за фермера (по-добри възможности за продажби,
диверсификация и контакт с потребителя отколкото по други канали - и по
отношение на цени, и по отношение на взаимодействия и придобиване на бизнес
умения); за обществото (връзка между производство и потребление, изграждане на
сплотени общества, насърчаване и запазване на местни производства, традиции и
култура и т.н.). Освен това фермерските пазари допринасят за осигуряване на
разнообразие в земеделските производства, преодолявайки силната специализация, и
хранителна сигурност. Цялостната хранителна система е толкова комплексна, че
много политически и икономически фактори водят до ограничаване на броя на
малките и на семейните ферми, но именно фермерските пазари са тези, които
предоставят възможност чрез избора на потребителите да се изграждат понезависими местни общности и местни бизнеси, по-сигурни хранителни системи.

11 BG05SFOP001-2.009-0033: "Ефективното използване на местните
ПРОЕКТ
икономически, природни и културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро
управление в партньорство с гражданите и бизнеса"
- 11 -

11. ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ - КАТО
СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ И
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ; СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО
ОБЩУВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ.
Местата за "алтернативно" производство и потребление на храни са обект на
нарастващ интерес сред изследователски и политически среди в последните години.
Като примери на такива "алтернативни хранителни мрежи" (Alternative Food
Networks (AFNs) се посочват фермерските пазари, земеделието, подкрепяно от
обществото (Community Supported Agriculture (CSA), фермерските магазини, където
хранителните продукти носят социална и пространствена информация, която ги
отличава от конвенционалните агрохранителни системи. По-късите, по-прозрачни,
по-локализирани вериги за доставка, които характеризират алтернативните
хранителни мрежи, се основават на идеята за свързване /"повторно свързване" фундаментален набор от биологични, социални и морални процеси, които дават
възможност на заинтерсованите страни да участва в етични и прозрачни системи,
където те са по-свързани един с друг и с пазарите и околната среда, в които те
функционират.
Алтернативните хранителни мрежи са разглеждани като отговор на кризата,
засягаща хранителната система, и като обещаваща основа за нова хранителна верига,
основана на парадигмата за устойчиво развитие. Техните дейности целят
реализирането на процес на релокализация и ресоциализация на практиките за
производство, дистрибуция и потребление, насочвайки се към изграждане на поекологична (щадяща и предпазваща околната среда), социално справедлива и
икономически устойчива хранителна система. Алтернативните хранителни мрежи
обхващат различни практики за доставяне и продажба на храни, които се различават
от основните хранителни системи и се основават на три ключови концепции:
достъпност (касае и местата за продажба, и земеделските и хранителни стоки);
устойчивост (в икономически, социален и екологичен аспект); качество и връзки
между участниците.
В различните вериги за доставка на храни потребителите имат различни
разбирания за качество, в някои случаи "твърди" или "меки" начини за възприемане,
но най-общо неща, които са познати, лесни за усещане и констатиране. В
традиционните местни пазари и фермерски пазари общата идея за "твърдо" качество
(цени, стандарти, търговски марки) преобладава, докато множествени концепции за
"мекото" качество (традиции, доверие, околна среда, местни общности и продукти)
приемат различна форма. Това показва колко е сложно да се даде дефиниция за
качество, но "мекото" качество определено е от по-голямо значение при
алтернативните хранителни мрежи, отколкото при големите хранителни вериги,
въпреки че и там потребителите споделят идеята и търсенето му, но неговите прояви
са осезаеми именно в нетрадиционните системи, характеризиращи се с
пространствена, икономическа и/или социална близост между производители и
потребители.
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12. СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА ИЗИСКВА ДИСКУСИЯ И
ДЕБАТ С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
Алтернативните хранителни мрежи се дефинират от гледна точка на късите
вериги за доставка на храни като инициативи и практики с потенциал за принос към
устойчивото развитие на селските райони във времена, когато все повече се проявява
кризата в конвенционалното интензивно земеделие и нараства потребителският
натиск за по-голямо разнообразие хранителни продукти с "различно" качество.
Първата категория къси вериги за доставка на храни (фермерски магазини,
фермерски пазари, крайпътни продажби, бокс схеми, домашни доставки, поръчки по
имейл, електронна търговия) е в същината си основана на взаимодействието "лице в
лице" като механизъм за изграждане на мрежи между производители и потребители.
Потребителите закупуват продукти директно от производителя/преработвателя, а
автентичността и доверието се опосредстват чрез лични взаимодействия. Тази
категория в широк аспект съвпада с по-тясната дефиниция на преките продажби, но
може донякъде да се разшири чрез приложение на интернет, но в главната си част
остава ограничена до индивидуални ферми. Втората категория (групи от фермерски
магазини, потребителски кооперативи, CSA, събития, ресторанти, туристически
предприятия, кетъринг за институции и т.н.) излиза извън прякото взаимодействие и
е основно базирана на връзките, произтичащи от близостта.
Разширявайки кратките хранителни вериги на по-големи разстояния предполага
изграждане на по-сложни институционални уредби. Хранителните мрежи са
предимно базирани на пространствената близост, където продуктите се продават в
региона или мястото на произвеждане, а потребителите са запознати с "местната"
природа на продукта в мястото на продажба. Организирането на дейности - събития,
панаири, тематични пътища и др., може да допринесе за регионалната идентичност
на продуктите, привлече клиенти и насърчи развитието на мрежата. Такива мрежи
могат също да бъдат основани на културна близост. Третата категория
(сертификационни знаци, продуктови кодове, репутационни ефекти) още повече
разширява обхвата на кратките хранителни вериги към по-обхватни връзки във
времеви и пространствен аспект, при което продуктите се продават на потребители
извън региона на производство и които може изобщо да нямат лична връзка и
присъствие в този регион.
Въпреки това те все още се приемат като "къси" вериги за доставка на храни - не
разстоянието, на което се транспортира продуктът е решаващо, а фактът, че в него е
заложена стойност и информация, която достига до потребителя, което позволява
потребителят да осъществи "връзка" с мястото на производство, разбиранията и
ценностите на хората е него и ползваните производствени методи. Именно
успешното предаване на информация позволява продуктите да бъдат различавани от
"анонимните" стоки и да налага "специална" цена, ако носената информация е
приета като ценна за потребителя. Друго измерение на късите хранителни вериги е
концепцията за качество и принципът, че колкото по-уникален и различен е един
продукт, толкова е по-оскъден и по-търсен на пазара. Продуктовата диференциация
налага изграждане на прозрачни маркетингови връзки около специфичен набор
дефиниции за качество, които са приети от участващите страни и комуникирани до
потребителя, за да го убедят да заплати цената, на която се предлагат продуктите.
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Могат да бъдат разграничени две основни разбирания за качество. Първото
акцентира на връзката между характеристиките на продукта, мястото на
производство (природни условия, културни или гастрономически традиции и др.) и
производствения процес (занаятчийски, традиционни, фермерски и др. храни), които
са ключови параметри при определяне на качеството на продукта и резултират
обикновено в различаващи се вкусове и появи. Втората група дефинира качеството
въз основа на връзката на производството и потреблението на храни с биологичните
процеси, т.е. продукти, които отговарят на обществената ангажираност към
екологичните проблеми и се различават с производствени методи, опазващи
околната среда, като интегрираното и биологичното производство.
Тук се включват и разбиранията за натурални и екологични продукти и
здравословни и безопасни продукти. Те привличат отчасти и с "романтичните
картини" на традиционното земеделие, но преди всичко изразяват тенденциите към
утвърждаването на мултифункционални форми на земеделие с принос към селската
природа и пейзаж. Трябва да се подчертае обаче, че не може да има ясно
разграничаване, а по-скоро съществуване на "хибридни" форми на различните
характеристики, определящи качеството.
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13. ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ - КАТО ИНКУБАТОР НА
МЕСТНИТЕ БИЗНЕСИ.
С глобалния преход към начин на живот с висока енергийна консумация
природните ресурси се изчерпват, я натискът върху системите за производство на
храни се засилва. Нарастващото население и промяната в потребителското
поведение водят до поява на хранителна икономика, характеризираща се с големи
индустриални производствени системи, които често се оказват екологично
нестабилни, социално несправедливи и дори експлоататорски (Tozer, 2013).
Тези конвенционални хранителни системи са много зависими от достъпа до
евтини и изобилни източници на енергия, които не могат да бъдат гарантирани в
дългосрочен план. Като част от алтернативните хранителни мрежи фермерските
пазари са характеризирани като места за търговия на производители на храни в
малки обеми с цел да се "запази" част от стойността на продукцията, загубвана в
конвенционалните хранителни системи (Tozer, 2013).
Фермерските пазари са описвани като социално явление за "преход" към
устойчиво развитие.
Фермерските пазари са разглеждани като специфичен феномен, инкубатор за
нови бизнеси всяка година, които вземат пълната продажбена стойност за своите
продукти, прескачайки посредници.
Те продължават да се разрастват и като брой, по отношение на обема продажби и
продължителността на сезона.
Фермерските пазари обаче са много повече от място за продажба на храни, а са се
превърнали в значими обществени институции - място за срещи и социални
взаимодействия, добре установена маркетингова система с голям потенциал за
развитие.
Основните аспекти, водещи до успех на фермерските пазари, са формулирани в
доклад как да се продава успешно на фермерските пазари (2009): качество (прясна,
чиста и вкусна храна, произведена с внимание), справедлива цена (достъпна за
потребителя и носеща достатъчна печалба и конкурентоспособност на
производителя), подходяща реклама (предизвикваща доверие у потребителя),
хигиена на високо ниво (вкл. осигуряваща условия за пробване на предлаганите
храни), поведение на продавача (учтивост и уважение към купувача, които да
осигурят неговата лоялност).
Към това се добавят и: подходящата визуализация и заинтригуваща информация
(вкл. за насърчаване на дискусиите), формирането на собствена идентичност (за
добро разпознаване на продуктите и изграждане на стабилни връзки с купувачите),
разговори с купувачите и установяване на лоялни взаимоотношения / партньорство,
планиране и забавление.
Да се стартира фермерски пазар е голямо предизвикателство, като трябва да се
вземат предвид различни фактори и дейности, свързани не само с физическото
установяване на фермерския пазар, но по отношение на въпроси, свързани с
неговото администриране и управление, така че да се осигури неговото развитие и
жизненост.
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Идентифицирани са следните шест ключови момента: създаване на управителен
орган, приемане на мисия, формулиране на цели, приемане на нормативни основи,
разработване на правила, определяне на ролята на мениджъра на пазара.
Проучвания върху профила на потребителя на стоки от фермерски пазари и
техните предимства открояват качеството и цената като най-важни фактори ,
социалните връзки и по-устойчивото поведение, както и неосезаеми фактори възприеманата
удовлетвореност
от
взаимодействието
потребителпроизводителтеритория: customer-company-territory interaction (CCTI), но и поставят
основни проблемни области, като достъп и удобство, характеристики на несигурност
по отношение на информация (цена и продукт), снабдяване и качество.
Последните повдигат въпроси относно механизмите за функциониране и участие
в подобни инициативи, преодоляването на различни бариери (регулаторни режими,
логистични и оперативни въпроси) и значението на изграждане на хранителните
политики на местно ниво, свързани с другите политики за устойчиво и балансирано
териториално развитие.
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14. ФЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ - РЕЗУЛТАТ ОТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И
ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ.
Фермерски пазари "Хранкооп" определят своята мисия като предоставяне на
"достъп до чиста храна", а мотото е "лично от производителите". Производителите
са малки семейни ферми, които предлагат почти изцяло само собствена продукция
или се кооперират със съседни ферми за присъствие на пазара. Поголямата част са
сертифицирани за биологична продукция, но всички държат на чистата храна,
опазването на природата и здравето на хората. Поне веднъж месечно се организират
тематични събития - за храната, здравословния начин на живот, културата и др. На
пазарите има обособена част от детски екоработилници за популяризиране на
устойчив начин на живот. Според Хранкооп късите вериги за доставка на храни имат
потенциал да допринесат за по-устойчиви хранителни системи, развитие на селските
райони и по-здрави общности чрез: здраве и благосъстояние, екологични ползи,
социални ползи, икономически ползи, вкл. трайна промяна на хранителната култура
и подобряване на качеството на живот в селските райони.

Фондация LocalFood.bg предлага серия от насърчителни инициативи за развитие
на фермерските пазари в страната и публикува на своя сайт Кратък наръчник за
организиране на фермерски пазари (13.07.2017), представя първите седем стъпки за
стартиране на фермерски пазар: планиране, привличане, разнообразие, локация,
правила, законосъобразност, помощ, придружени от набор документи, необходими
за успешното функциониране на един фермерски пазар в страната, вкл. Наръчник за
етикетиране. Забележителното е, че тук се ползва собствен опит, придобит при
организиране на Фермерския пазар в Пловдив, който се споделя свободно и
вдъхновява земеделски производители и преработватели за добро управление и
безопасност на храните. Фондацията насърчава микро и малки предприемачи с
различни дейности.
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Друга интересна практика представят farmhopping, която се развива от он-лайн
търговия и доставки по домовете, акцентирайки на "провереното" качество на
предлаганите продукти: всяка ферма практикува устойчиво земеделие и
производство и представя документи за продуктите, които предлага; извършва се
допълнителен контрол чрез различни измервания и изследвания на всяка доставка;
функционира система за последващ контрол и обратна връзка с потребителите.
Farmhopping гарантира произхода на продуктите с името си.
През 2017 г. се постави началото и на изложение на фермерски храни пред
Министерство на земеделието, храните и горите в София от Фондация за биологично
земеделие "Биоселена" по проект "Седмичен фестивал "От нашата ферма - с любов
за Вас", който се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община и
Програма Европа 2017 в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и
район "Средец".
Обща черта за всички е опитът да се организират различни събития и да се
ангажират потребителите. Нещо повече, към местните храни започват да проявяват
интерес дори големите търговски вериги, които започват да търсят местни,
автентични и здравословни храни. Трябва да се подчертае обаче, че не са редки и
случаи, в които се спекулира с цени и качество, което наред със спазването на
законовите изисквания, се явява и основното предизвикателство за тяхното бъдещо
функциониране и изграждане на доверие в потребителите и обществото.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА
ПОЛИТИКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ, ДОМАШНИ
ПРОИЗВОДСТВА.
а) Директно чрез фондове като "Хоризонт 2020" и COSME. Като цяло
директните безвъзмездни средства се публикуват чрез конкретни покани за
представяне на предложения. В повечето случаи тези безвъзмездни средства
съфинансират проекти във връзка с целите на политиката на ЕС и бенефициентите
притежават резултатите от своята дейност. Безвъзмездните средства не могат да
бъдат отпускани за действия, които вече са завършени (правило за ретроактивност) и
не могат да доведат до печалба за бенефициентите.
б) Косвено чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (фондове на
ЕСИ). Средствата се управляват от държавите-членки в подкрепа на европейската
политика на сближаване. В този случай определен управляващ орган предоставя
информация за програмата, избира проекти и следи изпълнението.
в) Инструментите за "достъп до финансиране" обикновено се състоят от заеми,
финансиране със собствен капитал, рисков капитал и гаранции, предоставени от
финансовите посредници. По-специално те помагат на МСП да намерят парите, да
стартират, разширят и прехвърлят бизнеса си. Дори и в този случай бенефициентите
притежават резултатите от своите дейности.
По отношение на конкурентните фондове са на разположение два основни
инструмента: "Хоризонт 2020" (Рамкова програма за научни изследвания и
иновации) и COSME.
Един от разделите на "Хоризонт 2020" е посветен на "Продоволствена сигурност,
устойчиво земеделие и горско стопанство, изследвания на морските, морските и
вътрешните води и биоикономиката".
Обосновката на тази интервенция се дължи на идеята, че гарантирането на
продоволствената сигурност надхвърля осигуряването на достатъчно снабдяване.
Тя се занимава със социалния и икономически достъп до безопасна и питателна
храна. Целта на тази интервенция е да отговори на нуждите и предпочитанията на
потребителите, като в същото време минимизира въздействието върху здравето и
околната среда. Холистичен поглед върху цялата верига за доставки на храни и
свързаните с нея услуги от първично производство до консумация е приоритет,
който "Хоризонт 2020" преследва чрез силен акцент върху подходите с много
актьори. Участието на различни участници като фермери / земеделски организации,
асоциации, свързани с риболовната промишленост, съветници, предприятия и
потребители е необходимо за осигуряване на иновации, насочени към търсенето.
Адекватният избор на ключови участници с допълнителни видове знания (научни и
практически) сред участниците в проекта е необходима предпоставка за
генерирането на измеримо въздействие и кръстосаното торене на идеи.
COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и
малките и средни предприятия (МСП). Тя предоставя подкрепа на МСП чрез четири
действия: улесняване на достъпа до финансиране за МСП чрез "Механизма за
гарантиране на заемите" и "Механизма за собствен капитал за растеж", подобряване
на достъпа до пазарите (по-специално благодарение на услугите, предоставяни от
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Enterprise Europe Network),
подобряване на рамковите условия за
конкурентоспособност и устойчивост на предприятията на Съюза и насърчаване на
предприемачеството и предприемаческата култура, като предлага достъп до
финансиране, програмата COSME облекчава гаранциите, предоставени от
финансовите посредници, и е полезна при споделянето на предприемаческите
рискове.
По отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове (фондове
на ЕСИ) в момента са на разположение пет фонда: Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд за регионално развитие
(ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд (КФ) и Европейски
фонд за морско и рибарство (ЕФМДР). Най-важният фонд, подпомагащ дейностите,
свързани с хранително-вкусовата промишленост, е Европейският земеделски фонд за
Целта му е да допринесе за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
конкурентоспособността на европейското селско стопанство, a
устойчиво
управление на природните ресурси и климатичните действия и балансирано
териториално развитие на селските райони. Шест основни приоритета се подкрепят
чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР), изпълнявани на регионално
ниво:
•

Насърчаване на трансфера на знания в селското, горското и селските райони.

•

Повишаване на конкурентоспособността на всички видове земеделие и
повишаване на жизнеспособността на фермите.

•

Насърчаване на организацията на хранителната верига и управление на риска в
селското стопанство.

•

Възстановяване, запазване и подобряване на екосистемите, зависими от селското
и горското стопанство.

•

Насърчаване на ефективността на ресурсите и подкрепа за преминаването към
нисковъглеродна и устойчива на климата икономика в селското стопанство,
хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство.

•

Насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността и икономическо
развитие в селските райони.

И накрая, редица европейски партньорства, платформи и инициативи се
подкрепят от институциите на ЕС: Европейско партньорство за иновации (EIP),
Европейски технологични платформи (ETP), Европейски институт за иновационни
общности за технологично познание (EIT KIC) и Инициатива за хранителни
клъстери.
Пет европейски партньорства за иновации (EIPs) бяха стартирани за обединяване
на експертни знания и ресурси чрез обединяване на публичен и частен сектор и
подкрепа за сътрудничество между партньорите в областта на научните изследвания
и иновациите.
Сред тях през 2012 г. беше популяризирано Европейското
партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIPAGRI), за да се предоставят предложения и предложения за осигуряване на стабилна
доставка на храни, фуражи и биоматериали.
Специфични участници като
земеделски производители, съветници, изследователи и бизнеси работят заедно в
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проекти с много актьори, за да намерят решение за конкретен проблем или да
разработят конкретни възможности.
За да разработи дългосрочна визия и съвместно генериране на иновации в някои
ключови икономически сектори, Европейската комисия също улесни разработването
на европейски технологични платформи (ЕТП). Визията ETP Food for Life за 2020 г.
и след това стартира в Брюксел през юли 2005 г. Визията на ETP идентифицира
необходимостта от ефективна интеграция на стратегически фокусирани,
транснационални, съгласувани изследвания в областта на хранителните,
хранителните и потребителските науки и управление на хранителната верига Целта
е да се доставят иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за и към
националните, регионални и глобални пазари в съответствие с нуждите и
очакванията на потребителите.
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) констатира, че
пазарът на местни храни в България е неразвит, въпреки предпочитанията на
потребителите и е като подчертана основна слабост липсата на организации на
производители и малък брой на пазарите на производители.
Функциониращите пазари продават закупена от тържища продукция, обикновено
не от местен произход, и липсва пряката връзка между производителя и потребителя.
В същото време местните храни ползват за продажби неформални канали, няма
развити схеми за доброволно сертифициране и подходяща инфраструктура за
съществуването на фермерските пазари.
От друга страна, пазарите на местни храни предоставят благоприятни
възможности за преодоляване на проблемите, свързани със слабата пазарна сила на
малките земеделски стопанства и осигуряването на качествени храни за
потребителите.
Не бива да се забравя и фактът, че поради малкия си обем пазарът на земеделски
стоки в страната е силно зависим от състоянието и тенденциите на международните
пазари, особено по отношение на цени и възможности за реализация.
В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е идентифицирана
възможност: "разширяване на пазарите и нарастване на потребителско търсене на
хранителни продукти с гарантирано качество и произход, местни продукти, както и
биологични продукти и продукти, произведени при високи стандарти на опазване на
околната среда и хуманното отношение към животните", а в направената оценка на
потребностите е включено: "скъсяване веригите на доставки, насърчаване на
местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти". Като
приоритетна област е определено "подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и
хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към
селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на
доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации".
Предвидени са мерки за подпомагане достъпа на стопанствата до пазара и до
крайните потребителите; въвеждане на схеми за качество в стопанствата и
производителите на храни; подкрепа за създаване на групи от производители,
изграждането на клъстери и коопериране. Съществуват възможности за финансова
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подкрепа по различни мерки, но вниманието тук ще бъде обърнато към дейностите
за насърчаване на местните пазари. В рамките на Мярка 16. Сътрудничество е
включена подмярка 16.4.
Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във
веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и
местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране,
свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари.
Дейностите по тази мярка се предвижда да допринесат за преодоляване на
икономическите, екологичните и други отрицателни последици от разпокъсаността
на малките стопанства чрез обединения за местни пазари с акцент върху малките
стопанства (минимум 60% от стопанствата, които участват в обединения за местни
пазари да бъдат малки стопанства съгласно определението в тематичната
подпрограма). Подпомагането ще е насочено към къси вериги на доставки и местни
пазари. Под "къса верига на доставки" се разбира "верига на доставки, в която
участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си
сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките
териториални и социални отношения между производители, преработвателни и
потребители". Местни пазари са "пазари в радиус от 75 км от стопанството на
произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както
преработката, така и продажбата му на крайния потребител".
Ще бъдат подпомагани организации, изпълняващи колективни проекти обединения за къса верига на доставки или обединения за местен пазар.
Подпомагането ще обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече
от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Ще се предоставя и
помощ за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни
пазари, с които: се уведомяват потенциалните потребители, че дадена къса верига на
доставки или даден местен пазар съществуват, и се представят ползите от покупките
от конкретна къса верига на доставки или конкретен местен пазар.
Проведено проучване (Нинова, 2017) относно механизмите за стимулиране на
микропредприятията и фермерските пазари сред организаторите на фермерски и
местни пазари в България идентифицира основните характеристики на действащите
фермерски пазари, техните проблеми и потребности, връзката между условията на
подмярка 16.4 и параметрите на участниците и инфраструктурата на фермерските
пазари, както и възможностите за подкрепа по нея за финансиране и развиване на
фермерските пазари с цел постигане на положителни ефекти за производителите и
потребителите.
Проучването показва, че за 3/4 организационната форма е търговско дружество, а
за останалите - нестопанска организация.
Пазарите предлагат хранителни и нехранителни продукти, растителни и
животински, свежи и преработени.
Разпределението на участниците във фермерските пазари показва: Варна - 38%,
Пловдив - 30%, Бургас - 21%, Монтана - 11%.
Редовните участници са 76%, а сезонните - 24%.
До 75 км от пазара се намират 72% от участниците.
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Регистрирани земеделски производители са 39% от участниците, търговци на
дребно (ЕООД, ООД, ДЗЗД, кооперация) - 17%, преработватели (ЕООД, ООД, ДЗЗД,
кооперация) - 42%, организации с нестопанска цел - 2%.
Всяка седмица се организират 3/4 от проучените пазари.
Според локацията се различават: в търговски обект, вкл. мол, общински пазар и
друго.
В повечето случаи собствеността на терена е частна, ползва се според сезона
вътрешно или външно пространство, целогодишно открито или целогодишно
закрито.
Изразените мнения са, че пространството е задоволително, тясно и некомфортно
или комфортно.
В повечето случаи липсват доброволци в организационния екип на пазара.
Все още съществуват пазари, които не водят административна документация.
Комуникациите се осъществяват предимно по телефона, във facebook групи или
лично по време на пазара.
В 3/4 от случаите не се провеждат контролни анализни тестове на продукцията на
пазара, независимо от задължителните анализи, които представят участниците.
Определено изразена е нуждата от допълнително популяризиране на пазарите, което
към момента ползва различни канали: facebook, вкл. платена реклама, местни и
национални медии, печатна реклама. В повечето случаи е наличен базов сайт, но има
необходимост от разработване и на търговска форма. В повечето случаи е изразена
нужда от съществуване на повече възможности за изграждане на доверие в местните
общности. Налице са партньорства с бизнеса и нестопански организации за
провеждане на съвместни събития или търговски инициативи, но в повечето случаи
липсват такива.
Липсва спонсорство/дарителство в 3/4 от изследваните случаи, но в някои случаи
се ползва финансиране по европейски и други програми. Проведеното анкетиране
показва потребности от инвестиции, организационен екип и комуникация,
популяризиране и реклама, изграждане на доверие и партньорства.
Идентифицираните предизвикателства в приложение на подмярката са свързани с:
осигуряване на 50% самоучастие за обединението, собствеността на материалните
активи, функционирането на обединението за местен пазар като стопански субект печалби, данъци; комуникация с общинска и държавна администрация, с частни
собственици; отчитане на "стандартните разходи"; изграждане на доверие и
отговорност Проучването е крачка към и добър опит в регламентиране на предстоящ
прием по мярката според реалните условия, но преодоляването на споменатите
предизвикателства ще остане основен проблем и ще постави под съмнение опцията
за търсене на така подкрепа и нейната ефективност.
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