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„Да защитим българския вкус“



Храната е естественият резултат от усилията на местните общности

да съществуват при конкретни почвено-климатични и екологични

условия като използват и/или преработват определен спектър от

природни продукти (растения, животни, микроорганизми)



Съхраняване на българските 

кулинарни традиции?

Slow Food - Екогастрономическа организация, чиято цел е да

популяризира и подкрепя производителите на “вкусна, чиста и честна”

храна. От 2004 г. България се присъединява към мрежата на Slow Food.

 Съкровищница на вкусове (Ark of taste) – он-лайн каталог на уникални

храни, застрашени от изчезване;

 Президиуми (Presidia) – проекти на Фондацията на Slow Foodза

опазване на биоразнообразието;

 Пазари „Плодовете на Земята” (Earth Markets) – пазари на местни

производители;

 Тера Мадре – световен форум на фермери и производители на храни,

готвачи, учени, учители, младежи. От 2010 стартира Тера Мадре

Балкани.



Slow Food и европейските 

схеми за качество

 Съкровищницата на вкусове (Ark of Taste) и

Президиумите на Slow Food – възможности и

активни участници в регистрирането на

ЗНП/ЗГУ

 ЗНП/ЗГУ - икономически стимул за „бавни“

продукти с пазарен потенциал?

Сирената Асиаго, Италия – Президиум на Slow

Food и ЗНП (контролиран от нарочна асоциация

на производители)

Бергамот от Калабрия, Италия – в

Съкровищница на вкусовете и ЗНП за

етеричното масло, получено от него.



Утвърдена схема, нови ползи

Европейските схеми за качество:

 Подчертават връзката между качество, традиции и произход

 Осигуряват правна защита на производителите

 Гарантират автентичност и качество на потребителя

 Носят добавена стойност заради доброто име и качество на

оригинала

В България европейските схеми за качество:

 Връщат българския вкус на нашата трапеза

 Връщат достойнството на малкия стопанин

 Укрепват и/или възстановяват местните общности в селата

 Подпомагат съхраняването на генетичните ресурси на страната

 Подчертават националната идентичност в европейски контекст



Методология

Популяризиране на продуктите и производителите, 
включени в кампанията

Срещи с 
производители

Подкрепа на 
производителите 
при изготвяне на 

заявленията

Подбор на потенциални 
кандидати от българските 

продукти (Съкровищницата 
на вкусове, нови кандидати)



Номинирани продукти



Български сортове, местни популации и 

преработени продукти от тях

 Местни популации, съхранявани от общностите – куртовски

розов домат и баничански лук

 Събирателни географски понятия (генетична ерозия при

старите сортове и загуба на традиционно знание) –

партньорство със селскостопански институти – силистренска

кайсия, садовски фъстък, самоковски и смолянски картофи

 „Изкоренени“ местни сортове, които носят географска

референция в името си, но липсва идентичност и връзка с

територията – лясковски лук, видински коравци



Ефективно прилагане на схемите за 

качество при растителни продукти?

 Актуализация на списъка за подпомагане по Мярка 10 

„Агроекология и климат“ от ПРСР

 Стимулиране на стопаните да използват сортове с 

български произход

 Гъвкава схема за преработка на малки количества плодове 

и зеленчуци 

 Селскостопанските институти - подбор на местните сортове 

и гарантиране на качеството на продукта



Породи и продукти от тях

 Регистрирани земеделски производители и развъдни 

асоциации

 Ниски цени на първичните продукти

 Несистемно качество и нелоялна конкуренция

 Първичните продукти не се реализират с референция 

към съответната порода и географско означение

 Трудно сдружаване с цел преработка и по-висока 

добавена стойност



Преработени продукти

 Преход от домашни храни към производство за пазара

 Недостатъчно гъвкаво прилагане на европейското

законодателство в България по отношение на малките

производства на храни от животински произход

 Стимулиране на кооперирането между стопаните за

колективна преработка на продукцията

 Продукти с най-висока добавена стойност и потенциал

за комплексно развитие



Схеми за качество и природозащита

 Производство на морска сол от Атанасовско езеро и

запазване на биоразнообразието на водоема

 Поддържане на автохтонни породи животни и

запазване на тревните местообитания

 Стимулиране на култивирането на застрашени видове

– Странджански чай



Схемите за качество и 

опазването на генетичните ресурси

 Конвенция за опазване на биоразнообразието

 Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие

(2011 – 2020)

 Глобална стратегия за опазване на растенията (2011 – 2020)

 Протокол от Нагоя (в сила от 12.10.2014 г.)

 Директива 2008/62/EC и Директива 2009/145/EC за опазване на

местни сортове и популации

 Регламент № 1305/2013 за новите агроекологични мерки (2014-

2020)

 Национално законодателство, свързано с опазване на

биоразнообразието, вкл. управление на мрежата НАТУРА 2000



Предстоящи стъпки

 Подготовка на заявления за избрани продукти

 Популяризиране на продукти и производители в

страната и чужбина

 Създаване на мрежи от заинтересовани страни за

утвърждаване на продукти със защитен географски

произход

 Повишаване на информираността на потребителите и

широката общественост



Благодарим на г-н Момчил Неков и неговия екип за 

доверието и безрезервната подкрепа!

Благодарим на производителите и местните 

общности, колегите от институтите на БАН и ССА и 

всички съмишленици на Slow Food в България за 

всеотдайната работа за опазването на хранителното 

разнообразие и генетични ресурси в България!


