
 

 
 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез 

прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион  

 

Диверсифициране на селскостопанската продукция  

посредством европейските схеми за качество 

Европейски схеми за качество 

Селскостопанските продукти са отражение на разнообразието от традиции, които са съхранени в 

отделните региони на Европа. За да се съхрани това разнообразие са създадени няколко 

категории продукти, чиято основна характеристика е съхранената история и география. Това са 

храни със Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указания (ЗГУ) и 

Храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ). Те се отнасят за селскостопански продукти и 

храни, вина, спиртни напитки и ароматизирани вина, които са регистрирани по съответната 

процедура от производителите.  

Посредством схемите за качество от една страна се съхраняват качеството и традициите, които 

стоят в основата на продуктите, а от друга се гарантира на потребителите, че те получават 

автентични продукти. Тези схеми помагат на производителите по-добър целеви маркетинг, като в 

същото време им осигурява правна защита срещу неправомерното използване на вече утвърденото 

име на продукта. Географските означения са част от интелектуалната собственост в ЕС.  

 

Защитено наименование за произход (ЗНП) – селскостопански 

продукти и преработени храни, произведени , преработени и 

приготвени в конкретен географски район с прилагането на 

специфично знание 

 

Защитено географско указание (ЗГУ) – селскостопански 

продукти и преработени храни, тясно свързани с даден географски 

район  като поне един етап от производството се извършва в този 

район 

 

Храни с традиционно-специфичен характер – гарантира 

традиции или в състава на продукта или в неговото производство 

Над 3300 продукта, защитени под различните схеми за качество могат да бъдат намерени в 

следните бази данни: 

DOOR ("Database Of Origin & Registration") – база данни за продукти, регистрирани като ЗНП, ЗГУ 

и ХТСХ 

E-BACCHUS – база данни за географски означения за вина в рамките на ЕС и трети страни 

E-SPIRIT DRINKS – база данни за географски означения за спиртни напитки в рамките на ЕС и 

трети страни 

РЕГИСТЪР за ароматизирани вина, защитени в ЕС 

Европейските схеми за качество в България 

У нас регистрирането на храни, съобразно европейските схеми за качество се регламентира от 

Наредба № 16 (14.09.2007 г.) за подготовка и представяне на искания до европейската комисия 

относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно 

специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на 

база данни на производителите и контролиращите лица. 

До този момент от България са регистрирани следните продукти: 

ЗГУ 
 Българско розово масло 

 Горнооряховски суджук 

ХТСХ 
 Кайсерован врат „Тракия“ 

 Роле „Трапезица“ 

 Филе „Елена“ 

 Луканка „Панагюрска“ 

 Пастърма говежда (в процедура) 

ЗНП 
 Месо от Източнобалканска свиня (в процедура) 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 

 



Продуктите, които са тясно свързани с определена територия могат да се превърнат в център за 

комплексно развитие на местния поминък. Тяхното производство от една страна генерира висока 

добавена стойност, а от друга запазва идентичността на мястото и традиционното знание, което е 

съхранено от местните общности и е предавано от поколение на поколение в продължение на 

много години. 

 

Статията е разработена в рамките на проект “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”  - Оптимизиране 
на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на 
ОСП в българо-румънския трансграничен регион, който се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия в рамките на Договор № AGRI 2016-0198. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено 

мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 
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