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I. Общи основания и контекст  

 

1. Общ контекст и основание за осъществяване на проучването  

 

Стандартите при храните са важна тема през последните години не само в 

Европа, но и в България. Индустриалното хранително производство и големият бум 

на добавки и заместители, съчетани с ниско качество и съмнителен произход, 

доведоха до няколко съществени трансформации на нагласите през последните 

години. Все повече хора търсят автентични вкусове и хранителни продукти, 

произведени по естествен начин. На мода се върнаха малките ферми и локалните 

земеделски производители, които предлагат по-високо качество. Големите 

хранителни вериги и супермаркети започнаха да отстъпват на квартални магазини 

и мандри, малките сергии за плодове и зеленчуци. Този процес обаче се случва с 

някои съществени уговорки.  

Въпреки развитието и описаните промени, цените на тези продукти често са 

в пъти по-високи от останалите, а хората, които могат да си ги позволят са отчетливо 

малцинство – жителите на по-големите градове и столицата, имащи доходи, 

значително над средните за страната. Не е за пренебрегване факта, че въпреки 

държавния контрол и въвеждането на стандарти за качество за някои хранителни 

групи, то имитациите и фалшификациите на тези норми се превърнаха в масова 

практика, което даде отражение и върху общото качеството на продуктите в 

хранителния бранш, както и върху доверието на масовия клиент.  

В същото време редица производители, намиращи се в планински райони, 

се опитват да реализират своята продукция. Това обаче е относително по-труден 

процес, ако се сравни с производителите от равнинните райони. По-лошата пътна 

инфраструктура, метеорологичните особености, както и различните възможности 
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от ползване на земеделски субсидии са само част от обстоятелствата, които 

превръщат планинските земеделски производители в специфична група.  

Всичко това дава сериозно основание за провеждане на първото по рода си 

за България задълбочено проучване на обществените нагласи спрямо планинското 

земеделие и по-специално потенциала за въвеждане на термин за качество 

«Планински продукт», гарантиращ качеството на храни идващи от планински 

райони. Този документ представлява аналитичен доклад, базиран на национално 

представително за пълнолетното население на страната социологическо проучване.  

Не следва да се пропуска и контекста извън националните граници на 

страната. Процесът по обсъждане и обмисляне въвеждането на идентичен или 

сходен термин и/или норма, гарантираща качеството на определени продукти вече 

се води и в други европейски страни. На този етап към пролетта на 2018 година, 

подобни обсъждания и конкретни стъпки вече са предприети в Италия, Франция, 

Австрия и Румъния. Ето защо проучването и резултатите от него представляват 

актуална и значима тема, излизаща далеч извън родните граници.  
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2. Методическа рамка и параметри на изследването  

 

Изследването „Обществени нагласи към въвеждането на термин за качество 

„планински продукт“ в България“ е проведено в периода 9 – 14 март 2018 година. 

Ефективно са интервюирани 1038 пълнолетни граждани на Република България, от 

всички възрастови групи, живеещи на територията на цялата страна, включително 

София, всички областни центрове, малки градове и села. Използвана е двустепенна 

гнездова извадка със случаен стартов адрес, балансирана по местоживеене, пол и 

възраст. Използваният метод на регистрация е полустандартизирано интервю, 

проведено лице-в-лице, в дома на респондента. Интервютата са лични и са 

проведени с помощта на дигитално устройство, таблет (CAPI).  Изследването е 

представително за общественото мнение на пълнолетното население на България и 

до голяма степен отразява общите нагласи относно тематиката. Проучването е 

финансирано от Групата на Прогресивния алианс на социалисти и демократи в 

Европейския парламент по предложение и инициатива на г-н Момчил Неков, член 

на ЕП, Комисия по земеделие и развитие на селските райони. 

Настоящият документ е обособен в 8 основни раздела, даващи задълбочена 

представа относно обобщените и анализирани резултати от проучването.  
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II. Общи представи и нагласи относно природата на България и 
възможностите за отглеждане на планински продукти  

 

Дали и доколко българските граждани имат обективна обща представа за 

потенциала на планинските и полупланински райони в земеделско отношение?  

Това личи от отговорите на два въпроса от общопознавателен характер. В началото 

на интервюто бе предложено на респондентите да опитат да предположат, какъв дял 

от територията на страната са планини и респективно, какъв дял заемат този тип 

райони в земеделската продукция на България. На първия въпрос, запитаните най-

често (30%) избират числото „40%“; всеки четвърти посочва „30%“. Всеки 7-ми е 

на мнение, че това е по-голяма част от площта – 50%.  67% са посочили отговори в 

интервала 30-50%. Средната оценка е 38%. Разпределението на отговорите е близо 

до нормалното - 

68% от тях 

попадат в 

интервала 30%-

50%. Средното 

предположение 

се намира близо 

до реалния 

географски 

размер на 

планинската 

територия на 

страната, които 

въпреки, че 

варират според различни официални източници са в порядъка на 40-50 на сто от 

общата площ.    
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В отговор на втория въпрос, 71% са посочили отговори в интервала 10-30%. 

Средната посочена величина е 23%. Тя почти съвпада с официалните данни за 

производството. Разликите между разпределенията в зависимост от местоживеене 

и други релевантни белези са незначителни, с две изключения: хората, които сами 

живеят в планински и полупланински райони дават по-ниска оценка както за 

площта, така и за продукцията от такива райони. Второ - мнението, че 

производството е „недостатъчно“ е по-категорично при респондентите с по-високи 

доходи (делът е 82% или с 10% над целокупния дял).    

В резюме – българското население е наясно, че значителна част от страната 

е планинска територия, и че от нея произлиза сравнително по-малка част от 

земеделското производство.  

А каква е 

субективната 

оценка на 

населението, дали 

това производство е 

„достатъчно“, като 

се имат предвид 

реалните условия и 

природните  

дадености на 

терена? 

Преобладава 

мнението, че 

съществуващите 

възможности за планинско земеделие не са достатъчно използвани към настоящия 

момент. Общо 72% от запитаните смятат, че сегашното производство е отчасти или 

крайно недостатъчно (като за крайно недостатъчно го определят близо 36 на сто и 

за по-скоро недостатъчно – отново 36%), а на обратното мнение – че е отчасти или 
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напълно достатъчно - са 18%, от които за напълно достатъчно го приемат едва малко 

над 6 на сто от всички запитани. Останалите 10% се затрудняват да отговорят. 

 

При първо приближение и анализ на получените данни, може да се направи 

извод, че платежоспособното търсене на планински продукти надхвърля 

предлагането, но пазарните механизми досега не са успели да насочат достатъчно 

инвестиции към разширяване на производството в тези райони в съответствие с 

потребностите. С други думи наблюдаваме дефицит на подобни стоки на масовия 

пазар, в условията на който очевидно е налично търсене.  
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III. Основни предимства и недостатъци на планинското земеделие и 
продукти  

 

Населението на страната като че ли си дава ясна сметка, че храните, 

произведени в планината имат предимства в сравнение с останалата част от 

земеделската ни продукция и че съществуват обективни причини, които ги правят 

по-редки и трудно достъпни.  

Какво прави планинските хранителни продукти привлекателни за хората? 

Мненията по този въпрос са достатъчно плътни, съдейки по красноречивия факт, че 

от 1036 респондента са дадени общо 2038 отговора. Помолени да посочат две 

предимства, мнозинството от запитаните посочват качества, които ги правят по-

здравословни. 56% от запитаните се спират на чистотата на въздуха и водата,  46% 

- на чистотата на почвите, 26% - на „неизползването на изкуствени торове“.  Други 

акцентират и върху специфичните предпоставки, които правят тези продукти 

различни, нестандартни са: 43% споменават вкуса и качествата на продуктите от 

тези райони, а 26% - уникалните планински породи животни и растителни храни. 

(Сумата на процентите надхвърля 100%, тъй като респондентите са имали 

възможност да посочват повече от един отговор).  

А какви са недостатъците на планинското производство? И по този въпрос 

почти всички имат мнение. То е консолидирано около условия, които зависят от 

инвестиции: 67% посочват лошата инфрастуктура (пътища, транспорт, енерго и 

водоснабдяване и други), 41% - високите разходи за производство, 31 % -  ниската 

относителна стойност на производителността на труда. Значителен дял от 

отговорите обръщат внимание и на природните дадености – за 24% са важни 

неблагоприятният климат, а за 20% - непродуктивността на почвите. (Втория 

фактор е значително по-застъпен при тези, които заявяват, че практикуват 

земеделие – 28%). Други обяснения за всичко това предпочитат едва 8% от 

населението. 
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Естествено възниква въпросът, доколко преобладаващата преценка за 

недостатъчност на производството произтича от неразвитостта на този сектор и 

доколко – от обективно неблагоприятните почвено-климатични условия в 

планините, в сравнение с равнинните области. Първо, преобладаващата част от 

населението е наясно, че в планински райони земеделието е по-малко 

производително. 74% определят продукцията там като по-малка, в сравнение с 

общата. Едва близо 3% са тези, които смятат, че в планинските райони се 

произвежда повече.  

Как мислите, дали в планински условия се 

произвежда повече или по-малко продукция 

в сравнение с равнините? 

Повече 2.8 

По-малко 74.1 

Няма разлика 10.4 

Не знае 12.8 

Общо 100.0 
 

 

  Второ, яснота има и по това, доколко причина за това е неразвитостта на 

общата инфраструктура в планините. Трима от всеки четирима я определят като по-

лоша от равнинната, докато на обратното мнение са едва 4%.  

По какво смятате, че инфраструктурата в 

планинските райони (пътища, транспорт, 

енерго- и водоснабдяване и други) се 

отличава от тази в равнините? 

По-добра е 3.6 

По-лоша е 75.1 

Няма разлика 8.5 

Не знае 12.8 

Общо 100.0 

 

Трето, макар и в по-малка степен, преобладава разбирането, че продукцията 

в тези райони изисква сравнително повече труд за единица добив (64%) и от там, 
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че резултатите по необходимост се продават на по-висока цена (76%) , в сравнение 

със същите видове стоки, произхождащи от равнината. 

Според вас повече или по-малко труд се 

изисква, за да се произведе един килограм 

продукция в планинските райони в 

сравнение с равнините? 

Повече 63.6 

По-малко 7.4 

Няма разлика 19.3 

Не знае 9.7 

Общо 100.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Същевременно трудно може да се очаква, че обществото е наясно с някои 

формалистични критерии, които затрудняват  справедливото субсидиране на 

производителите в тези райони. На въпроса, „Известно ли ви е, че в някои 

планински райони производителите не получават обичайните земеделски 

помощи заради административно-териториалното деление на страната?“, 

всеки втори запитан (50%) не е осведомен, а сред осведомените половината (22%) 

не се чувстват съвсем уверени, че разбират проблема. Добре осведомени са главно 

хората, които основно се занимават предимно със земеделие –фактът е известен на 

52%  от тази категория, докато сред населението като цяло числото е едва 27%.  

 

 

Как мислите, дали условията в планината 

поевтиняват или оскъпяват земеделската 

продукция? 

Поевтиняват 2.5 

Оскъпяват 77.5 

Няма разлика 9.9 

Не знае 10.1 

Общо 100.0 
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IV. Разпознаваемост на потенциалния термин за качество 
„Планински продукт“  

 

За да се трансформира потенциалното търсене на планински продукти в 

повишени инвестиции и производство, необходмо условие е като минимум, 

купувачите да имат информация за географския произход на стоката. Какво е 

съществуващото положение? 

Всеки трети (36%) със сигурност не е виждал в магазинната мрежа храна 

или стока, върху която да е обозначено, че е произведена в планински условия. 

Почти същият дял допускат, че може би са срещали подобно съобщение, но не са 

съвсем сигурни. Едва 23% със сигурност са виждали такава храна или стока. Още 

6% се 

затрудняват 

дори да 

отговорят на 

въпроса. 

Възможните 

обяснения 

вървят по три 

линии. Или че на 

сегашния 

български пазар 

предимството на 

подобен тип храни 

не се изтъква от производителите; или че самите продукти много рядко се предлагат 

в търговската мрежа; или че потребителите не търсят целенасочено и съответно, не 

забелязват такава реклама.  
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При това значителна част от потребителите не тълкуват знаци, символи, 

текстови съобщения, които изрично или косвено реферират към „планината“, като 

ясно послание на производителя за това, че генезисът на тяхната продукция е 

планински. За това говори фактът, че делът на хората, които са виждали 

изображение на планина е по-висок от тези, които са виждали обозначение за 

произход в този смисъл  (40% са виждали образ, докато само 23% са виждали 

обозначение). Тази разлика е обяснима с това, че се продават и продукти, чиито 

опаковки по-скоро подсказват за това, че са произведени в планински град, 

отколкото какви са вложените суровини.  

Само по себе си изображенията свързани с планина (контур, пейзаж, 

заснежени върхове, борове, крави и пастири на фона на планински ливади и т.н.) 

пораждат 

предимно 

положителни 

асоциации. 

Помолени да 

посочат, какво 

внушават 

такива образи 

върху 

хранителен 

продукт, 60% 

от респондентите 

генерират отговори, които отново, както и при затворените въпроси, се групират в 

посока чистота и здравословност  (Без ГМО, без вредни добавки, без химикали, 

Планински въздух, Био, екологичен, еко продукт, екологично чист) и по-добро 

качество (вкусът, по-вкусно, повече вкус, по-добър вкус, уникален вкус, високо 

качество на продукта или суровината), но добавят към тях още три вида реакции:  

недоверие (измама, лъжат ме, поредната спекула) и неговия психологически 
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антипод – натуралност (истински продукт), естетически (хубаво, приятно, свежест, 

красота, роса, сняг); сантиментални (гордост, респект, идва от село, детство, 

носталгия, България). Това говори, че специализирани продукти, в които са вложени 

планински суровини, имат притегателна сила, но евентуалната рекламна 

измама или неясната дефиниция могат да предизвикат обратна реакция и дори 

да доведат до избягване на такива продукти.  

 

 
Ако видите или когато видите такова изображение върху опаковка на 

хранителен продукт, какво мислите, че внушава то? 
 

Био, екологичен, еко продукт, 
екологично чист 

17.1 Красота .7 

Чист продукт, чиста храна, чисти 
суровини 

16.5 Доверие към продукта и 
начина на производство 

.6 

Планински продукт, произведен в 
планината 

11.5 Български продукт/ 
Произведено в България 

.5 

рекламент трик, измама, лъжат ме 10.2 Детството, носталгия .3 

Високо качество (на продукта или 
суровината) 

9.3 Свобода .3 

Без отговор, нямам мнение 7.6 Свободни животни, 
свободно хранене на 
животни, пасища 

.3 

Чист район, чист планински район, 
чист въздух, чиста природа 

5.2 Респект .2 

Без ГМО, без вредни добавки, без 
химикали 

3.9 Роса .2 

Вкусът, по-вкусно (повече вкус, по-
добър вкус, уникален вкус) 

3.6 Идва от село .2 

Произведен по естествен начин, 
натурално произведено/отгледано 

2.7 Зависи си от държавата .2 

Здраве, здравословно 2.6 Планински въздух .2 

По-скъпо, скъпи продукти 1.5 Гордост .2 

Хубаво, приятно 1.3 Сняг .2 

Свежест 1.1 Географски продукт .2 

Сигурност (сигурност в продукта, в 
неговото производство) 

1.0 Крави .1 

Истински продукт .8 Общо 100.0 
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В изследването бе тестиран и ефектът на чистото изображение, независимо 

от съпровождащите надписи. Бяха използвани  образи на опаковките на една марка 

немско сирене и на една марка българско прясно мляко. Тестираните изображения 

са видни на настоящата страница. Те не са поставени с рекламна цел, а за ясно 

визуално обозначаване на тестираните елементи.  

     Попитани, какво им внушава 

изображението, в двата теста най-големи 

натрупвания се получиха при отговора „Това 

е просто реклама, нищо друго“ (30%). При 

вносния продукт е сравнително по-застъпен 

отговорът „Хранителният продукт е 

биологично чист“ – 26%, докато този дял при 

българския продукт е само 12%. Разликата 

може да се обясни с допускането, че вносният 

продукт спазва някакъв контролиран 

стандарт, или поне това е масовото схващане 

сред населението. Балансиран дял около 18-

20% получават още два варианта: 

„Използвани са планински суровини за 

производството“ (19% за вносния, 23% за 

родния) и „Фирмата-производител се намира в 

планински район“ (19% за вносния, 22% за 

родния).  Това очертава и двете най-

естествени линии, по които може да се 

дефинира евентуален термин за качество за „планински продукт“ – според 

местоположението на производството и според произхода на суровините.  

А какви са реакциите на съществуващите текстови обозначения за 

произхода на храните? Отговорът на този въпрос има два аспекта: разпознаваемост 

и понятност. На българския пазар се среща четири подобни надписи: Защитено 



 
 

Обществени нагласи към въвеждането на термин за качество „планински 
продукт“ в България 

 

 
Национално представително изследване сред 1038 пълнолетни граждани на 

република България 9.3.-14.3.2018, реализирано от Агенция за 
социологически проучвания АФИС с финансовата подкрепа на Групата на 

Прогресивния алианс на социалисти и демократи в Европейския парламент 
 

наименование за произход, Защитено географско обозначение, Продукт с 

традиционно специфичен начин на производство, Биологичен продукт или 

"Биопродукт". Най-познато е определението „Биологичен продукт или 

"Биопродукт"“. Около 40% от хората са срещали още определенията „Продукт с 

традиционно специфичен начин на производство“ и „Защитено наименование за 

произход“. Над една четвърт са виждали и „Защитено географско обозначение“. 

Виждали ли сте върху опаковки на хранителни продукти някои от 

следните надписи или знаци за качество? (Отговор "Да") 

Биологичен продукт или "Биопродукт" 95,5 

Продукт с традиционно специфичен начин на производство 42,0 

Защитено наименование за произход 37,0 

Защитено географско обозначение 29,3 

 

Може да се направи извод, че повечето потребители са срещали подобни 

определения. На въпроса обаче, колко от тях носят ясен смисълът, виждаме далеч 

по-малки натрупвания. Само 9% споделят, че разбират всички тези надписи, 20% - 

че разбират повечето от тях, 49% споделят това само за някои надписи, а цели 22% 

не чувстват, че разбират който и да е от тях. Иначе казано, употребата на подобни 

текстове в търговската мрежа изпреварва  и „се откъсва“ от тяхното 

популяризиране и осъзнато разбиране на термините и дефинициите, 

пораждайки инфлация на смисъла.  
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V. Доверието като фактор в стандартите за качество на храни  

 

Логична последица от установения в предния раздел информационен 

вакуум е и съмнението в достоверността на подобни обозначения. На въпроса, може 

ли да се има доверие в подобни надписи и знаци, само 4% отговарят „винаги“, 26% 

- „в повечето случаи“, 52% смятат, че може да им се има доверие „понякога“, а 19% 

- „никога“.  

 

Както информираността, така и доверието е значимо по-високо при хората 

с по-високи доходи. Това се обяснява с фактът, че ценовият диапазон на тези 

продукти е по-достъпен за тях и съответно, те по-често купуват по-скъпи продукти, 

наясно са с техните качества, и съответно обръщат внимание на техните предимства.  

 

 

 

3,9%

25,5%

51,8%

18,8%
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Винаги В повечето случаи Понякога Никога

Според вас доколко може да се има доверие на 
подобни надписи и знаци?
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VI. Сегашно потребление и качества на продуктите с планински 
произход според общественото мнение  

 

 За да се ползват храните с планински и полупланински произход с 

предимство, те трябва да отговарят на досега доминиращата всекидневна, житейска 

представа за качествата и характеристиките им. Тя е свързана с традиционното 

семейно потребление, като това в повечето случаи не зависи от начина на достъп до 

подобни храни: чрез супермаркети и хипермаркети, чрез специализирани магазини 

за определен тип или вид хранителни продукти, чрез системни или спорадични 

неформални покупки, или чрез даряване от роднини, близки и приятели, които 

водят нестоково, натурално земеделско стопанство. Този постоянен потребителски 

опит е оформил доста отчетлива представа за качество или отделни качества на 

продуктите.  

На въпроса „Когато за даден продукт се каже, че е с планински произход, 

кои от следните качества очаквате той да притежава?“, 94% потвърждават, че 

очакват той да е по-здравословен, 89% - да е по-вкусен, 82% - да е произведен без 

химически добавки. 

Още 82% биха 

очаквали 

продуктът (или по-

точно, 

непреработените 

суровини) да са 

добити без 

пестициди и 

изкуствени торове. 

Относително по-

ниско, но също 
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преобладаващо мнозинство очакват, че цената е по-висока. Това очакване е с по-

голямо натрупване при категории хора, които по-често имат пряко отношение към 

планинските продукти – жителите на планински и полупланински райони (80%).    

Вижда се, че планинските продукти се свързват с важни ценности като 

здравето и удоволствие при консумация. Това обяснява значителното им търсене, 

въпреки сравнително слабото предлагане.  

Втори важен момент, който определя нишата на планинските продукти е, че техните 

особености и характеристики се разглеждат като алтернативни на 

индустриализирания хранително-вкусов сектор, който през последните години се 

ползва все повече с лоша репутация, особено, когато опре до качество и 

автентичност на суровини и крайни продукти.  

 

Когато за даден продукт се каже, че е с планински произход, кои от 

следните качества очаквате той да притежава? (Отговор с "Да" на 

всеки подвъпрос) 

Да е по-здравословен 94.0 

Да е по-вкусен 89.1 

Да е произведен без химически добавки 82.4 

Суровините да са отгледани без пестициди и изкуствени 

торове 
81.6 

Да е по-скъп 74.1 

Общо 100.0 
Процентите сумарно надхвърлят 100, тъй като респондентите дават повече от 

един отговор. 
 

 

Дори без специални маркетингови усилия, в България от много десетилетия 

съществува неформален и може да се каже неофициален (необлаган с данъци или в 

подаръчна форма) обмен на хранителни продукти. Той е оформил и стабилни 

потребителски навици, насочени в това число към планинските продукти. 11% от 

хората постоянно купуват храни директно  от производител и още 22% правят това 

„често“. 9% сами определят себе си като производители в условията на селата и 

малките градове. Що се отнася до храни от планински производител, 12% от 
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населението ги купува пряко, постоянно или често. Следва да се отбележи, че 

привидно ниския дял не е за пренебрегване, с оглед ограничения обем на такава 

продукция. Практически половината от населението споделя, че никога не е 

закупувало хранителни продукти от планински производители. Само за сравнение, 

когато опре до друг производител, този дял е двойно по-малък, или всеки четвърти.  

 

 
 

Мотивите за покупка не са еднородни за цялото население. Освен 

здравословни и вкусови качества, в значителен брой случаи са важни 

териториалната близост или удобния достъп. На въпроса, „Защо мислите, че 

хората купуват или биха купували хранителни продукти от такива производители?“ 

34% от запитаните посочват и това, че такива продукти често се продават на по-

удобни места.  

Става дума за крайпътни сергии и базари, както и за открити пазари за 

земеделски продукти, каквито обичайно има във всеки български град. Всеки 

четвърти (26%) посочва и по-ниски цени, което е само привидно изненадващо. 

Макар и да не присъстват в търговията на едро, продуктите от личното стопанство 

и неформалното земеделие често могат да се купят и пренесат лично от купувача 

със собствено превозно средство. Отсъствието на посредник и невъзможността 
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продажбата да бъде обложена логично често определя по-ниска цена с локален 

обхват и с предполагаемо по-високо качество и добър вкус. В потвърждение на 

това обяснение, факторът „цена“ е посочвана по-често от обичайното  сред 

жителите на планински и полупланински райони (55%), селата (42%) и 

занимаващите се основно със земеделие (44%). В същото време очевидния характер 

на тази неформална икономика може да крие своите рискове относно здравето, 

когато опре до качеството и автентичността на продукти, търгувани като 

„домашни“, „планински“, „натурални“.  

Историята на практическия опит формира и асортимента, който 

обществото свързва с представата за планинско земеделие. Доминират три групи 

стоки:  

1. млечни продукти, сред които прясно и кисело мляко (72%), сирене (70%), 

кашкавал (59%); 

2. билки (64%) и билкови чайове (64%); 

3. пчелен мед (59%).  
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От графиката е видно, че дяловете на млеката и сиренето са изключително 

близки един до друг, което обаче не важи за кашкавала.  

По-рядко се употребяват месо и колбаси (47%), зеленчуци (32%) и плодове 

(31%) с планински произход. От графиката е видно, че списъкът е относително 

изчерпателен, тъй като едва 6 на сто от запитаните посочват други продукти, които 

могат да влязат в тази категория.   

 

Тази картина очертава ниша на производство и потребление, отговаряща на 

специфичните условия за производство (пасбища и необработвани площи с дива 

растителност). От това следва логично допускане, че ако асортиментът се 

разшири - при гаранции за планински произход и биологически естествени 

методи за отглеждане – то нови растителни и животински храни могат да 

срещнат положителен отклик сред потребителите. 
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VII. Въвеждане на термин за качество „Планински продукт“    

 

След всичко описано по-горе, следва да се обърне внимание върху 

нагласите за директно въвеждане на термин за качество „Планински продукт“ в 

България. Въвеждането на нова регулация за качество на храните има несъмнено 

своите политически,  икономически и социални измерения. Идеята за въвеждане 

като цяло се ползва с голяма доза одобрение сред интервюираните пълнолетни 

българи. Трябва да се отбележи, че категоричните противници са едва 3%, а всеки 

десети запитан няма мнение по въпроса. Практически всеки четвърти запитан се 

колебае, но в крайна сметка най-голямата група са поддръжниците на идеята за 

новия термин. Това са повече от 60% от пълнолетните български граждани, 

попаднали в извадката на изследването.    

По-задълбоченият анализ на получените данни дава допълнителна 

информация за профила на поддръжниците на тази идея.  Това са в по-голяма степен 
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живеещите в София (67% от тях), висшистите (79 на сто), служителите и 

предприемачите (респективно 70% и 69%), както и хората с по-високи доходи (над 

500 лв на член от домакинството). Сред по-здравата част от населението също 

подкрепата е по-голяма, в сравнение с тези, споделящи, че боледуват често или са 

хронично болни. Корелацията с доходите е най-силно изразена, тъй като 

практически 80 на сто от българите с доходи над 1000 лв. на член от домакинството 

изразяват своята подкрепа за въвеждането на такъв стандарт.  

От тази гледна точка проучването си постави за задача да разгледа няколко 

хипотези, свързани с вече описаните „доверие“ и „мотивация“ към подобна мярка.  

 

На първо място няма как да не се спомене, че неотменна част от този процес 

на въвеждане на нова терминология и хорма е отношението на доверие или 

недоверие на самите потребителите. На този етап данните показват, че 

възможността за провеждане на тази политика е до голяма степен положително 

оценена и оттук – степента на доверие сред широката публика е  висока. От какво е 

видно това?  
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Близо 43% от запитаните заявяват, че биха имали по-високо доверие 

към качеството на стоки, носещи знак за „планински продукт“. Други 42 на сто 

отговарят уклончиво и твърдят, че доверието би се повишило „донякъде“, но 

изразените  скептици са едва 8 на сто. Към тези групи можем да добавим около 7%, 

които нямат мнение.  

Тук следва да се отбележи, че деклариращи по-голямо доверие към 

качеството на тези продукти, засега са  хората на средна възраст, по-голямата част 

от висшистите, земеделските производители, служителите и предприемачите, както 

и отново – хората с по-високи доходи от средното за страната.  

Тъй като, връзката между доходите и подкрепата за въвеждане на такъв 

термин за качество е очевидна, логичният въпрос е каква е „мотивацията“ на 

българските граждани, особено ако тя се обвърже с финансов елемент. С други думи 

до каква степен финансовия аспект е свързан с желанието за достъп и закупуване на 

подобни продукти. Формулираният въпрос е до каква степен и дали изобщо 

българите са склонни или не да заплащат по-висока цена за по-висококачествени 

планински продукти. Тук процентните разпределения не са толкова категорични. 

Близо 19 на сто (почти всеки пети запитан) са тези, които заявяват безусловно, че са 

готови да вложат повече пари в храните, носещи термин за качество „Планински 

продукт“. Това са преди всичко хора с доходи над 500лв. на член на домакинството, 

предприемачи и висшисти. В същото време 8 на сто отговарят категорично 

отрицателно (в по-голяма степен пенсионерите, и хората с ниски доходи), а други 

14 на сто заявяват, че „биха искали, но не могат да си позволят“ да заплащат по-

висока цена (отново пенсионери и хора с ниски доходи). Най-големи са 

натрупванията около отговора, че основен въпрос е колко по-висока ще бъде цената 

на тези продукти (това са близо 30% от всички запитани). Не на последно място са 

тези 27% (или всеки четвърти), които заявяват, че могат да си позволят да плащат 

повече и биха го сторили, но само при условие, че са сигурни в по-доброто качество 

на продуктите.  
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VIII. Основни изводи и препоръки 

 

На базата на представените обобщени резултати от националното 

представително проучване, можем да формулираме следните основни изводи и 

препоръки:  

 

1. Изводи: 

  Изследването установи, че хранителните продукти, произхождащи 

от планински и полупланински райони имат репутация с два главни 

елемента: те са здравословни и притежават естествени вкусови 

качества; 

 Понастоящем всеки четвърти българин постоянно или често купува 

ред продукти пряко от производител. Но това число за храни от 

планината е наполовина по-малко;  

 Населението на България е в голяма степен наясно за наличието на 

причини тези продукти да се предлагат в ограничени количества и на 

по-високи цени. В значителна степен хората си дават сметка, че 

неблагоприятни почвено-климатични условия и неразвита 

инфраструктура водят влагането на труд за единица добив има по-

висока цена; 

 Специален тест установи, че сама по себе си думата "планински" 

притежава значителна притегателна сила, пораждайки асоциации за 

естетвеност: "без ГМО", "без вредни добавки", "без химикали", 

"планински въздух", "Био", "екологичен", "еко продукт", 

"екологично чист") и по-добро качество ("вкусът", "по-вкусно", 

"повече вкус", "уникален вкус", високо качество на продукта или 

суровината);  
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 Същият имидж бе установен и чрез тестиране на изображения, които 

се използват в опаковките, без изричен ангажимент или гаранция на 

производителя, че продуктът е свързан по някакъв начин с 

планината; 

 Представата за планински продукт най-често се свързва с млечни 

продукти, билки и пчелен мед; 

 Значителна част от потребителите са срещали специални текстове, 

обозначаващи произхода или начина на производство на продукта, 

но сред тях се шири неувереност, какво точно означават и съвсем 

отчетлив скепсис за тяхната достоверност; 

 При евентуално засилена употреба на референции, алюзии или 

изрични твърдения за връзка с планината и при отсъствие на сигурни 

и понятни критерии, те могат да доведат до инфлация на смисъла и 

недоверие;  

 Мнозинството от българите подкрепят идеята за въвеждане на 

стандарт за качество „Планински продукт“, докато отявлените 

противници на това са едва 3 на сто;  

 Основните привърженици на стандарта за качество са живеещите в 

столицата, по-заможната част от населението, хората с високо 

образование и добър здравен статус; това са и хората, които са 

склонни да плащат повече за подобен тип продукти; 

 България има едни от най-големите дялове планински площи в ЕС. 

При това те са в голяма част ниско-планински и поради това 

благоприятни за специфични видове земеделие и горско стопанство. 

Съчетано с нарастващото недоверие към продуктите на 

глобализираната и индустриализирана агроиндустрия, това определя 

съществуването на значителен пазарен потенциал за планинските и 

полупланински продукти. 
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2. Препоръки:  

 

 Ако институциите на ЕС желаят да вдъхнат нов живот в планинските 

райони, които са слабо населени и недоразвити, има възможност да 

бъде задвижен пазарният механизъм за разширение и разнообразяване 

на производството. И основно условие за това наличието гаранцията 

на европейски стандарт за планински продукт с ясни критерии; 

 За да запазят интуитивното съдържание на всекидневните асоциации, 

които се свързват с планината, е необходимо тези критерии да развият 

работещи, операционални признаци за определение на географските 

райони;  и 2. за лимитиране на употребата на химически торове, 

пестициди, нетипични видове растения и животни и индустриални 

практики в животновъдството.   

 Въвеждането на стандарт за качество от типа на „Планинския 

продукт“ следва да вземе под внимание повишаването на елемента 

„доверие“ на българското общество;  

 Въвеждането на стандарт „Планински продукт“ не трябва да 

изпреварва, а да се случи едва след ясно регламентиране на това, кои 

храни могат да са обект на такъв стандарт, по еднозначен и 

недвусмислен начин. Това предполага ясна категоризация на 

географския обхват на територията на страната и целенасочена 

програма за популяризиране на смисъла на тези определения;  

 Необходима е ефективна защита на планинското земеделие от гледна 

точка на рестрикция при използването не химически торове, 

пестициди, нтипични видове растения и животни и индустриални 

практики в животновъдството и растениевъдството, каквито биха 
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Национално представително изследване сред 1038 пълнолетни граждани на 

република България 9.3.-14.3.2018, реализирано от Агенция за 
социологически проучвания АФИС с финансовата подкрепа на Групата на 

Прогресивния алианс на социалисти и демократи в Европейския парламент 
 

оказало негативно въздействие върху качеството и чистотата на този 

тип продукция, а оттам и доверие към стандарта;  

 Общоевропейският характер на такъв стандарт или знак за качество би 

способствал за максимално доверие, изразяващ се в това, че 

потребителят получава това, което очаква. 


