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• Среща на партньорите в Тесалия, 

Гърция 

• Среща на партньорите в Талин, Естония 

• Партньорска среща в София, България 

• Одобрени планове за действие 
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Среща на партньорите в Естония (26-28 април 2022) 

 

Първата среща се проведе следобед. Камарата 

прие колегите от чуждестранните делегации в 

посетителски център в Естония, в град 

Юлемисте. На участниците беше предоставена 

практическа информация за процеса на 

цифровизация, който се прилага в Естония и 

бяха демонстрирани ползите от инвестиции и 

изпълнение на проекти в страната.                                     

Photo by Heikki Aven                                                                      

 

 

На втория ден групата напусна Талин, за да се 

отправи към района на окръг Ляане-Виру, за да 

посети дестилерията Moe. Там им бе разказана 

историята на дестилерията и произхода на 

„естонската водка“, която е получила етикета 

наименование за защитен географски произход 

от Европейския съюз, което означава, че всички 

елементи, включени в състава на водката, 

произведена в Moe Distillery, идват 

изключително от територията на Естония 

 

Втората посетена компания беше Freezedry OÜ, разположена в село Симуна и известна 

като марката „Meki“, която е единствената в Естония, която приготвя продукта чрез 

процеса на сублимация – процес, който изхвърля водата от замразен продукт във 

вакуумна среда, по този начин продуктът преминава от твърдо в газообразно състояние, 

избягвайки течното.  

Накрая участниците се отправиха към 

Würtzpagar, пекарна, разположена в град 

Раквере. Специалитетът им хляб Würtzpagar е 

приготвен без използването на мая, 

следователно се прави само от брашно и вода, 

и двете с естонски произход. 

Photo by Heikki Aven 
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Третият ден продължи със сензорна тренировъчна дейност, 

водена от Кристел Вене, д-р и учен по вкуса в TalTech. Кристел 

ни придружи в едно проницателно пътешествие, за да 

активираме усещането за вкус. 

 

 

Накрая партньорите обсъдиха статуса на дейностите по 

проекта и последните стъпки, които трябва да бъдат 

изпълнени по отношение на плановете за действие на всички 

партньори. 

Последната посетена компания е Purtse Brewery, която носи 

името на селото, в което е основана. В пивоварната бяха 

дегустирани различни видове бири, чиито компоненти са 

само с естонски произход. На участниците бяха разяснени 

техническите стъпки на производство в пивоварната. 

 

 

Разработване на план за действие във Франция 

Бяха организирани няколко срещи със сектора и администрацията, за да 

идентифицираме техните нужди и да ги включим в плана за действие 
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Планът за действие ще се фокусира върху обучението и комуникацията. Обучението е 

насочено към производители, които продават продуктите си директно и имат нужда 

да подобрят своята комуникационна и информационна стратегия спрямо своите 

клиенти като им разяснят ползите за здравето и им дадат съвети за оптимизиране на 

съхранението на продуктите с цел опазване на техните санитарни и органолептични 

характеристики. Обученитео включва и информация за съществуващите във Франция 

наименования за контролиран произход и тяхната добавена стойност. 

 

Newsletter Alliance Pastorale. Agoust 21 

FAMOSA Magazin. April 22 

Newsletter Alliance Pastorale. June 22 

 

Разказахме за проекта в района 

и публикувахме материали в 

пресата 
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Партньорска среща в България (1-3 юни) 

През първия ден на срещата бяха поканени 
представители на Българската агенция по храните и 
безопасността, за да представят Системата за 
предотвратяване на измами и контрол на качеството в 
България. Географията като добавена стойност към 
производството на храни – подходът Slow Food“, беше 
представена от доц. Десислава Димитрова, Българска 
академия на науките. GS1 стандарти в агроиндустрията, 
Стъпки в процеса на проследимост: От фермата до 
вилицата стратегия бяха представени от GS1 България.  
 

 
 
 
Вторият ден беше свързан с учебно посещение в 
български предприятия от сферата на хранително-
вкусовата промишленост. Групата посети шоколадова 
фабрика в гр. Самоков. След това беше организиран тур с 
дегустация на вино в Domaine Bessa Valley, Огняново. 
Посещението включваше разглеждане на избата с 
обяснение за технологичните етапи на 
винопроизводството, тероара и винените сортове грозде. 
Третият ден от срещата беше свързан с представяне на плановете за действие на 
партньорите и обсъждане на изпълнението на дейностите по втората фаза на проекта. 
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Семинари за фирми във връзка с Ковид пандемията 

Бяха организирани два семинара с цел да се 

представи как да се преодолеят 

последствията от COVID пандемията и как да 

се прилагат добри практики: 

- Първият семинар, организиран на 19 април, 

беше за МСП от агроиндустрията 

- Вторият семинар, проведен на 21 юни, беше 

за браншовите асоциации от сектора и 

регионалните търговско-промишлени 

камари.. 

 
 

 

 

 

 

 

План за действие 

Планът за действие за България е разработен в тясно сътрудничество с Българската 

агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП) –организация, отговорна за провеждането на 

политики в рамките на проекта. Планът включва следните мерки, които ще бъдат 

изпълнени в рамките на Програмата за икономическа трансформация по Националния 

план за възстановяване и устойчивост на Република България и Оперативна програма за 

конкурентоспособност и иновации за МСП 2021-2027: 

Дейност 1 Грантова схема за ИКТ ваучери 

Дейност 1.1 Разработване на грантовата схема 

1во действие Подготовка на схема за безвъзмездна помощ и обявяване на поканата за 

предложения 

2-ро действие Подаване на предложения, оценка и подписване на договори 
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3-то действие Изпълнение4th action Monitoring, reporting and payment 

Дейност 1.2 Обществено осведомителна кампания 

1во действие Организиране на информационни дни, уебинари и работни срещи 

2-ро действие Създаване на уеб пространство за качване на информация за схемата за 

безвъзмездна помощ  

3-то действие Изготвяне на клип със съответните стъпки за подаване на формуляр за 

кандидатстване 

Пета среща на заинтересованите страни в Каталония 
 
Петата среща на 

заинтересованите страни, 

съвпадаща с четвъртата 

среща на Стратегическия 

комитет на проекта 

Interreg Europe QUALIFY, 

се проведе на 26 януари 

2022 г. Тя се проведе 

съвместно с Автономния 

университет на Барселона 

(UAB), чрез проекта 

InnoHEIs, който се стреми 

да популяризира 

университета -бизнес 

сътрудничество за 

укрепване на 

университетските ресурси 

и инфраструктура и което 

разглежда хранително-

вкусовия сектор като 

ключова област. 

Тази среща имаше за цел 

да сподели първоначално 

предложение за плана за 

действие на проекта 

QUALIFY. Планът е резултат 

от двугодишна работа и 

включва инициативи за 

изпълнение в рамките на 



 

 

 

 

 
 

8 
 

Стратегически хранителен план за Каталуния (PEAC) 2021-2026 г. Повече от 50 

представители на компании, специалисти от хранително-вкусовия сектор, 

изследователски центрове, университети, асоциации на производители и правителство 

взеха участие в срещата и допринесоха с идеи и предложения за Плана за действие, 

който включва действия за подобряване на конкурентоспособността на МСП в 

хранително-вкусовия сектор в областите на проекта: предотвратяване на измами с 

храни, самоконтрол на качеството и насърчаване на автентичността на продуктите и 

финансиране. 

 

Одобрение  на Плана за действие 

 
След три години срещи на партньори, обмен на опит, подходи и интензивно 

сътрудничество с местни заинтересовани страни, първата фаза на проекта завърши с 

одобрението и представянето на плановете за действие, включително каталунския, 

който беше валидиран през април 2022 г. Втората фаза на проекта, която ще започне 

следващия август е свързана с изпълнението на плана за действие и ще продължи една 

година с цел постигане на основната идея на проекта: „Повишаване на 

конкурентоспособността на каталунските МСП в хранително-вкусовата промишленост, 

чрез опазване на автентичността и качеството на продуктите и борбас хранителните 

измами. 

По-конкретно, планът за действие се състои от две основни оси; едната е фокусирана 

върху повишаване на осведомеността и създаване на обучителни и консултантски 

мрежи, докато другата е фокусирана върху иновациите и дигитализацията, приложени 

към проекти, като и двете са разработени с практическа визия и са насочени към 

каталунските МСП в хранително-вкусовата промишленост. Основната цел на плана за 

действие е да предприеме ефективни и полезни мерки, свързани с целта на проекта. 

Очаква се прилагането на предвидените инструменти и механизми в областта на 

качеството и безопасността на храните да насърчи и подобри качеството и 

конкурентоспособността на МСП в сектора. 

 

Пета среща на заинтересованите 

страни в Словения: 

Петата среща на заинтересованите страни се 

проведе в петък, 19 ноември, в Търговско-

промишлената камара на Словения, в зала G. 

Участниците в срещата бяха земеделски 

инспектори, които са част от Министерството 
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на Селско, горско стопанство и храни. В началото на срещата Яна им представи 

дейностите по отношение на измамите с храни и най-честите примери за измамени 

хранителни продукти. След това Барбара накратко им представи дейностите по проекта 

Qualify. 

Друга тема на срещата бяха обществените поръчки за храни. През изминалата година 

земеделските инспектори получиха допълнителни разрешения да контролират колко от 

хранителните продукти, които са включени в проформа фактурата, публичните 

институции действително поръчват, когато сключват договор с избрани доставчици на 

храни. За да им помогнат, членовете на екипа представиха Каталог за обществени 

поръчки за храни и как защитават продуктите от хранителни измами със сертификати за 

схеми за качество. Те получиха и достъп до приложението за контрол на коректността на 

информацията.  

План за действие на Словения: 

Поради липса на ресурси в МСП, Камарата ще се опита да повиши компетенциите на 

хранителните компании с актуална информация в областта на безопасността на храните, 

измамите с храни и други теми. Те ще направят това чрез Обучение на МСП чрез 

семинари, работни срещи и учебни посещения. В рамките на тази дейност ще бъде 

извършено следното: 

- организиране на Словенска конференция за безопасността на храните и измамите с 

храни, 

- семинар за откриване на измами с храни в словенските научноизследователски и 

развойни центрове и акредитирани лаборатории, 

- управление на работилница (безопасност на храните, качество, автентичност) на 

опасностите във веригата за доставка на храни въз основа на оценка на риска и 

уязвимостта, 

- организиране на три учебни посещения на институции за научноизследователска и 

развойна дейност с МСП, 

- отпечатване на бюлетини за измами с храни. 
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Среща на заинтересованите страни в Тесалия, Гърция 

Регион Тесалия проведе петата среща на 
заинтересованите страни на 15 декември 2021 г. В 
срещата участваха заместник-губернаторът на 
Тесалия, отговарящ за фондовете на ЕС и търговията, 
екипът по проекта на Министерството на развитието, 
планирането и програмирането и Министерството 
на развитието на селското стопанство на регион 
Тесалия, външният експертен екип по проекта и 
представители на Асоциацията на тесалийските 
предприятия и индустрии, Търговската камара на 
Лариса и община Лариса. Целта на срещата беше да 
се представи на местните заинтересовани страни 
предложеното действие от Регионалния план за 
„Подкрепа на местни производители и предприятия 
за сертифициране на продукти със защитено 
наименование за произход и защитено географско 
указание (ЗГУ). 

 

Регион Тесалия организира шестата среща на 
заинтересованите страни на 28 януари 2022 г., за да 
обсъди с местните заинтересовани страни 
напредъка по подготовка на плана. Генералният 
директор на Министерството на вътрешните работи 
също участва в срещата и сподели с участниците 
опита на министерството по време на подготовката, 
стартирането и процеса на оценка на съответната 
покана PARAGO.  

Регион Тесалия представи проекта QUALIFY на 
Транснационалната среща на проекта URBACT III 
„Хранителни коридори“ на 16 ноември 2021 г., която 
беше организирана от Община Лариса. Срещата 
даде възможност на регион Тесалия да 
разпространи дейностите по проекта сред по-
широка мрежа от местни и регионални власти и 
предприятия от хранително-вкусовия сектор.  
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Партньорска среща в Тесалия 

 

Срещата на партньорите по проекта QUALIFY се 
проведе в Лариса (Гърция) от 25 до 27 
октомври 2021 г., организирана от регион 
Тесалия. 

Бяха организирани срещи с ръководители от 
министерството ики посещения в хранително-
вкусовата промишленост, изброени по-долу. 
Основната цел на срещата беше да се улесни 
обменът на знания и опит и да се 
идентифицират добри практики, прилагани в 
други региони в описаните области, за да се 
оцени тяхното възможно прилагане в други 
страни. 

 

 

 

 

Среща на заинтересованите страни семестър 6 

Регион Тесалия проведе седмата среща на 
заинтересованите страни на 12 юли 2022 г. В 
срещата участва екипът на проекта QUALIFY на 
Департамента за развитие, планиране и 
програмиране и Департамента за развитие на 
селското стопанство на Регион Тесалия и външният 
експертен екип по проекта. Целта на срещата беше 
да се обсъди напредъкът на дейността „Подкрепа на 
местни производители и предприятия за 
сертифициране на продукти със защитено 
наименование за произход и защитено географско 
указание (ЗГУ) и с гарантиран традиционен 
специалитет“, която стартира на 2 юни 2022 г. и ще 
бъде отворен за кандидатите до 31 януари 2023 г. 
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План за действие 

В резултат на участието на регион Тесалия в проект QUALIFY,  бе разработен план за 

действие включващ една предложена дейност, чието изпълнение ще бъде наблюдавано 

по време на Фаза 2 на проекта. Планът за действие се отнася до инструмента на 

политиката Програмата за регионално развитие 2021-2025 г. (ПРСР) - Приоритетна ос 5: 

Подобряване на туризма, културата, хранително-вкусовата промишленост и 

предприемачеството. Целта е подобряването на хранително-вкусовия сектор за продукти 

със ЗНП и ЗГУ. Предложеното действие е „Подкрепа на местни производители и 

предприятия за сертифициране на продукти със защитено наименование за произход 

(ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ). 

 

Тъй като повечето МСП в регион Тесалия работят в сектора на селскостопанските храни, е 

необходимо да се предприемат мерки, които да стимулират внедряването на иновации в 

МСП в хранително-вкусовата промишленост. Освен това МСП в Тесалия са изправени пред 

предизвикателства по отношение на намалена конкурентоспособност и нужда от 

разработване на иновации и качествени услуги с цел предприятията да разработят нови 

продукт и услуги и да имат достъп до нови пазари. В тази насока планираната покана за 

набиране на предложения ще предостави подкрепа на производителите в процеса на 

подготовка на техническа документация за сертифициране на традиционни местни 

продукти с етикет за качество на ЗНП и ЗГУ, съгласно Регламент 1151/2012 на ЕС. Целта е 

да се реализира връзка между продуктите и техните специфични характеристики с 

биоразнообразието на района, традиционния начин на производство и преработка, 

културата на местните общности, укрепването на планинските, полупланинските, и 

граничните области, както и защитата на интелектуалната собственост. Времето, 

необходимо за изпълнение на дейността, е 1 година, започвайки през юни 2022 г. и 

завършвайки през април 2023 г., като предвиденият бюджет е 140 000 € . 
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Резюме на проекта 

Проект QUALIFY е насочен към повишаване на конкурентоспособността 

на МСП в сектор агроиндустрия чрез преодоляване на 

предизвикателствата в партниращите си страни и ЕС като цяло, а 

именно:  

 Подобряване на качеството на производствените процеси на МСП. 

 Борба с измамите в сектора. 

 Популяризиране на автентичността на продуктите. 

Преодоляването на тези бариери, произлизащи от посочените 

предизвикателства, цели намаляване на разходите за производство, по-

добри процеси и по-качествени продукти, които да позволят на МСП да 

се развиват и да бъдат по-конкурентоспособни на националните и 

международните пазари, където трябва да се конкурират с големи 

компании, които не са изправени пред подобни проблеми. 

За да работи в тази насока, проектът адресира политики, целящи 

повишаване на конкурентоспособността на МСП от сферата на 

агроиндустрията  в 7 региона от ЕС. Целта е при изпълнение на 

проекти, финансирани по грантови схеми, за фирми от сектор 

агроиндустрия, да се включат дейности за борба с измами, контрол 

върху качеството и запазване автентичния вкус на произвежданата 

продукция в посока постигане растеж на МСП. 
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Партньори 

 

 

 

 
 

 

Further information in our web: http://www.interregeurope.eu/qualify/ 

http://www.interregeurope.eu/qualify/

