
Обзор на европейските схеми за 

качество – защитени наименования 
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Трите вида означения – лого 
за схемите за качество 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой регистрирани защитени наименования и храни с традиционно 
специфичен характер към момента в ЕС: 1300 

 
Разпределение: 

 
По вид регистрация - 51 ХТСХ и 1249 общо ЗНП/ЗГУ. 

 
По страни – водят 4-те държави-основателки на тази политика – Италия, 

Франция, Испания и Португалия. 
 

По продукти – начело са защитени наименования на плодове, зеленчуци и 
зърнени култури, следвани от сирена, пресни меса, масла и мазнини.  

  
По брой регистрирани продукти с географски означения (вкл. вина и спиртни 
напитки) България заема осма позиция сред 28-те държави-членки на ЕС, 

което е наистина добра позиция. 
 

Защитата на висококачествени земеделски продукти с географски означения 
има изключително важна роля за създаването на работни места и за растежа в 

селските райони на Европа. Продуктите със защитени наименования 
представляват 30% от европейския износ на земеделски и хранителни продукти 

към САЩ (на стойност 3.4 млрд. евро).  
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Законодателна база 
  

 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, в сила от 04.01.2013г.; 
 

 Делегиран Регламент (EС) № 664/2014 на Комисията от 18.12.2013г. за допълване на 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета по отношение на определянето на 
символите на Съюза за ЗНП, ЗГУ и ХТСХ, както и по отношение на определени правила 
за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 
 

 Делегиран Регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11.03.2014г. за допълване на 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета по отношение на условията за 
използване на незадължителния термин за качество «планински продукт»; 
 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014г. за определяне 
на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;  

 
 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз; 
 

 Наредба № 16 от 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; 
 

 Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на 
официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с 
традиционно специфичен характер. 
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Регистрация 

Национална процедура 

 

Процедура пред Европейската комисия 

Вписване в регистрите на Европейската 
комисия - на Защитените наименования за 

произход и Защитените географски указания 
и на Храните с традиционно специфичен 

характер. 



Национална процедура 
Наредба № 16 от 14.09.2007 г.  

 Кой?  
Кандидатства Група от производители на 

земеделски или хранителен продукт 
 
 Къде? 
В МЗХ- Дирекция “Директни плащания и схеми 

за качество” 
 
 Как? 
Продуктова спецификация, единен документ  и 

други документи   
  



Процедура в ЕК 
съгласно Регламент 1151/2012 относно схемите за качество 

 6-месечно проучване на заявлението от ЕК; 
 

 В случай на преценка, че условията са изпълнени, публикация 
в Официалния вестник на ЕС, предоставяща право на 
възражение от държава-членка или от трета страна в срок от 3 
месеца след публикацията; 
 

 При положително развитие, акт за изпълнение на ЕК за 
вписване в европейските регистри, който също се публикува в 
Официалния вестник на Европейския съюз. 
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Защитени наименования на земеделски и 
хранителни продукти 

Съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012г.: 
 
 Защитено наименование за произход (ЗНП)- е наименование, което идентифицира 

продукт: 
       а) произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава; 
       б) чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на  

специфична географска среда с присъщите природни и човешки фактори; и 
       в) чиито етапи на производство се извършват в определения географски район. 
 
Примери: Roquefort; Prosciutto di Parma; Feta; Gorgonzola. 
 
 Защитено географско указание (ЗГУ) - е  наименование, което идентифицира 

продукт: 
       а) с произход от специфично място, регион или държава; 
       б) чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия 

географски произход; и 
       в) на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения 

географски район. 
 
Примери: Mortadella Bologna; České pivo; Lübecker Marzipan; Emmental de Savoie. 
 
 
 

 



ХТСХ  
връзка със съхранени традиции 

 Храни с традиционно специфичен характер  (ХТСХ) – 
традиционен земеделски продукт или храна, признат от 
Общността заради специфичния си характер чрез 
регистриране в Европейския регистър 

 “специфичен характер” означава характеристика или набор от 
характерни черти, които ясно разграничават селскостопански 
продукт или храна от други подобни продукти от същата 
категория 

 “традиционен характер” означава доказана употреба на пазара 
на Общността за период от време - поне 30 години 

 
Примери:  
 Италия - Pizza Napolitana 
 Испания – Panellets 



Храни с традиционно специфичен характер 
(заявления, подадени от България) 

     Сдружението „Традиционни сурово-сушени месни продукти” подаде заявления 

за регистриране на месни продукти като Храни с традиционно специфичен характер. 
След успешно приключване на процедурата на национално ниво в МЗХ, заявленията 
бяха изпратени за разглеждане в ЕК 2012/2013г.: 
 „Филе Елена” 
 „Кайсерован врат Тракия”  
 „Роле Трапезица”  
 „Луканка Панагюрска” 
 „Пастърма говежда” 
 

              След успешно преминаване и на европейската процедура долуизброените 
продукти са вписани в Европейския регистър на ХТСХ: 
 „Филе Елена” - Регламент за изпълнение (ЕС) № 835/2014 на Комисията от 31 юли 2014г.( L 

OВ. бр.230 от 01.08.2014г.) 
 

 „Луканка Панагюрска” - Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2014 на Комисията от 31 юли 

2014г.( L OВ. бр.230 от 01.08.2014г.) 
 

 „Роле Трапезица” - Регламент за изпълнение (ЕС) № 941/2014 на Комисията от 3 септември 

2014г.( L OВ. бр.264 от 04.09.2014г.) 

 
 

 
 



ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ХТСХ - НА МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 



ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ 

  

 ЗГУ “Българско розово масло” 
 
 ЗГУ “Горнооряховски суджук” 
 
 

 
 

  
   



Контрол - ЗГУ/ЗНП/ХТСХ I 

  

 В Наредба № 6 от 2011 г. се определя органът, който упражнява 
официалния контрол върху употребата на ЗГУ/ЗНП/ХТСХ: 

 Българската агенция по безопасност на храните. 
 
 Официалният контрол се упражнява при производство, етикетиране 

и пускане на пазара на земеделски продукти и храни със защитени 
географски означения и на храни с традиционно специфичен 
характер. 

 
 През 2014 г. длъжностни лица от БАБХ са извършили общо 1516 

проверки върху употребата на защитени географски означения и 
храни с традиционно специфичен характер в 1442 обекта за 
търговия на едро и дребно и в 74 производствени предприятия. В 
търговските обекти 885 от проверките са били планови и 557 – 
тематични. 
 

  
   



Контрол - ЗГУ/ЗНП/ХТСХ II 

 Контролът за съответствие със спецификацията се осъществява от 
частни контролиращи лица, акредитирани по стандарт ЕN ISO/IEC 
17065 от орган по акредитация. Осъществява се въз основа на 
договор между одобреното контролиращо лице и производителите. 

 
 През 2014 г. одобрените контролиращи лица “Кю Чертификациони” 

ООД и “Биоагричерт Италия България” ЕООД са извършили 
проверки на предприятия и са издали сертификати за съответствие 
на проверените фирми за производството на ЗГУ “Горнооряховски 
суджук” и ХТСХ “Филе Елена”, “Луканка Панагюрска” и “Роле 
Трапезица”. 
 
 

  
  



Защитeни географски означения на трети 
страни в Европейския регистър 

 До момента в Европейския регистър има вписани 18 
географски означения на земеделски продукти и храни на 
трети страни. 

 10 от защитените географски означения на земеделски 
продукти и храни са от Китай – това са географски 
означения на пресни или преработени плодове и 
зеленчуци, оризов оцет, раци, зелен чай и макаронени 
изделия. 

 Някои от защитените географски означения на трети страни 
са: ЗГУ Darjeeling за чай от Индия; ЗГУ Café de Colombia за 
кафе от Колумбия. 

 



Защита на географските означения с 
международни споразумения на ЕС с 

трети страни 

 До момента ЕС има сключени 24 търговски споразумения с 
трети страни, като в тях има анекси за защита на 
географски означения на вина и/или спиртни напитки, 
и/или земеделски продукти и храни. 

 Третите страни по споразуменията са – Норвегия, 
Исландия, САЩ, Мексико, БЮРМ, Южна Африка, 
Швейцария, Чили, Канада, Босна и Херцеговина, 
КАРИФОРУМ, Австралия, Албания, Сърбия, Черна гора, 
Корея, Централна Америка, Грузия, Колумбия и Перу, 
Молдова и Украйна. 

 В 11 от търговските споразумения има анекси за защита на 
географски означения на земеделски продукти и храни. 

 Търговските споразумения са достъпни на ел.адрес: 
http://ec.europa.eu/agriculture/gi-international/index_en.htm 



ЗНП, ЗГУ И ХТСХ и Европейската схема 
за промоция на земеделски продукти 

 
 Продуктите със ЗНП, ЗГУ и ХТСХ са един от приоритетите на 

ЕК в Работната програма за подаване на предложения за 
промоционални програми за 2016г. 

 По отношение на обикновените промоционални програми, 
насочени към вътрешния пазар, които се отнасят до схемите 
за качество: ЗНП, ЗГУ и ХТСХ и незадължителни термини за 
качество; биологичното земеделие и отвъдморските 
територии ще бъде заделен финансов ресурс от ЕК в размер на 
10 050 000 евро. 



Очакван ефект 

 Гарантира се единна закрила на 
наименованията като право на 
интелектуална собственост на територията 
на ЕС 

 По-добра конкурентоспособност и достъп 
до нови пазари на продуктите  

 Да се помогне на производителите да 
информират купувачите и потребителите 
относно характеристиките на продуктите и 
спецификите на производството им, като 
резултат от използваните методи на 
производство и преработка 

 
 

 



Благодаря за вниманието!  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
И ХРАНИТЕ 

Иванка Статкова 
Дирекция “Директни плащания и схеми за качество” 

тел: 985 11 445 
 е-mail: IStatkova@mzh.government.bg 

 
 
 


