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1. РЕЗЮМЕ 

 

 

 В съвременния свят регионите непрекъснато се конкурират по между си – за инвестиции, 

пазари, туристи и т.н. За да е конкурентоспособна дадена територия, е необходимо тя да бъде 

известна с нещо, да има отличителен знак – притегателни достойнства, население, култура, 

местни продукти, климат, пейзажи или специфични комбинации от подобни характеристики. 

Брандът работи именно с тези особености, оценява силните и слабите  страни на територията, 

привлекателните  белези, акцентира и развива уникалните свойства и активи, за да презентира 

региона като забележителен, самобитен и притегателен. 

Уникалните местни производства на храни и напитки стимулират сътрудничеството между 

селското стопанство и други сектори, включително туризъм, хотелиерство, образование, 

занаяти и др.  Местните производства демонстрират значението, което храната може да има за 

свързване на селското стопанство, занаятите, туризма, търговията на дребно и цялата селска 

икономика, като същевременно развиват бранда на регионалните марки. 

Настоящият анализ е насочен към идентифицирането на производители на храни и напитки от 

местната общност, които да бъдат приобщени към създаването на единен бранд на региона с 

цел повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на територията  на МИГ 

Девня-Аксаково 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

Основната цел на настоящия анализ е свързана с идентификацията на произвежданите 

местните земеделските продукти, храни и напитки и извеждане на възможностите и формите 

за териториално брандиране, приложими към местните групи продукти.  

Предмет на изследването са специфичните и традиционни земеделските продукти, храни и 

напитки, произвеждани на териториите на община Девня и Община Аксаково. 
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При разработването на настоящите проучвания са използвани следните методи: 

 Проучване и анализ на достъпна информация от публични източници –преглед на 

основни стратегически документи,  и получаване на директна информация от различни 

източници, както следва:  

 Стратегически документи на община Аксаково: 

 Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г. 

 

 Стратегически документи на община Девня  

  Програма  за развитие на туризма на територията на община Девня    за 

периода 2018 -2022 година 

 

 

 За нуждите на анализа е използвана цялата налична информация от Регистрите на 

Министерството на туризма, както следва: 

 Национален туристически регистър 

 Регистър на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, 

туроператори и туристически агенти, туристически сдружения 

 Регистър на туристическите фестивали и събития 

 Регистър на туристическите атракции 

 

 Първично проучване на респонденти от територията на МИГ Девня – Аксаково 

3. ЦЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ 

 

Целите и задачите на проучването се състоят в следното: 

 Идентификация и анализ на произвежданите местните земеделските продукти, храни и 

напитки; 

 Анализ на географското местоположение, природните и климатични условия и други 

специфични дадености, благоприятстващи производството на местни храни и напитки; 

 Проучване и анализ на възможностите за териториално брандиране на произвежданите 

на територията на МИГ Девня – Аксаково местни храни и напитки; 
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 Концепция за брандиране на произвежданите на територията на МИГ Девня – Аксаково 

местни храни и напитки; 

 Изводи и препоръки за конкретни действия. 

 

Основните изследователски въпроси са: 

 Идентифициране на местните продукти, произвеждани на територията на МИГ „Девня 

– Аксаково“; 

 Препоръки и насоки за териториално брандиране на територията и структуриране на 

собствена марка. 

4. ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за събиране на 

базови данни и информация, методи за тяхната обработка и интерпретиране и методи за 

представяне на обработената информация. 

 Метод на описанието–създаване на писмени документи на база получена и обработена 

информация; 

 Методите на анализ и синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и 

обобщаване на резултатите; 

 Оценка –оценка на идентифицираните местни продукти и напитки, произвеждани на  

територията на МИГ Девня-Аксаково и структуриране на възможностите за 

териториално брандиране 

 Метод на сравнението – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани изводи и препоръки. 

 Метод на събиране на информация при посещения на място и извършване на първично 

проучване на производители от територията на МИГ Девня – Аксаково 

Териториален обхват на проучването: 

 Територията на МИГ Девня – Аксаково, включваща териториалните граници на община 

Девня и община Аксаково. 
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5. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

5.1. Описание на територията  

 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на общините 

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област  в Североизточен планов 

район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, Суворово, 

Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща всички 26 

населени места от двете общини. От община Аксаково: 2 града и 21 села, от община Девня: 1 

град и 2 села. Общият брой на населението на територията на МИГ „Девня-Аксаково“  е  30 859 

жители по данни на НСИ към 31.12.2020 г. 

 

Фиг. 1 

Географски характеристики: 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на общините 

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област в Североизточен планов 

район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, Суворово, 

Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща всички 26 

населени места от двете общини: община Аксаково - 2 града и 21 села; община Девня- 1 град и 

2 села. Общата площ е съставена от различни по предназначение територии както следва: 
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Земеделските територии заемат 65%; Горските площи- 25%; Населени места и други 

урбанизирани територии- 7,7%; Водни течения и водни площи- 0,8%; Територии за добив на 

полезни изкопаеми- 0,3%; Територии за транспорт и инфраструктура- 1,2%. Релефът на 

територията е равнинен. Климатът е умерено-континентален, с преобладаващи северозападни 

и източни ветрове. Територията има излаз на Черно море и близостта й до него определя меката 

зима и липсата на много ниски температури .Средната годишна температура е 23 градуса, което 

предполага активна вегетация на растенията по отношение отглеждането на земеделски 

култури на открито. 

 

 

 

5.2.  Забележителности на територията на МИГ Девня-Аксаково, като възможност за 

териториално брандиране  

 

Територията на МИГ Девня-Аксаково е богата на природни и архитектурни забележителности. 

Допълнени с предлагането на местни за територията храни и напитки, се създават отлични 

предпоставки  за развитието на устойчив туризъм. Близостта с морската столица гр. Варна и 

големите курортни комплекси по Черноморието създават възможност  за увеличаване на 

туристопотока при правилно позициониране на туристическото предлагане и 

популяризирането на местното културно-историческо наследство, местните продукти и 

занаяти. 

 

5.2.1  Природни забележителности 

 

 

 Природният феномен „Побитите камъни”, известен още като „Каменната гора” и 

„Дикилиташ”, е разположен на площ от 7 кв. км. Природната забележителност 

представлява ансамбъл от каменни колони, високи до 10 м, кухи или плътни цилиндри, 

пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни 

късове, разпилени по целия комплекс.„Побитите камъни” са били известни като 

сакрално място от дълбока древност, но за първи път са документирани през 1829 г. 

Обявени са за природна забележителност със заповед No.РД-817 от 23.08.2002.От 

хилядолетия природата извайва каменните късове, за да ги превърне във впечатляващи 

скулптури, наподобяващи хора, животни, чудовища, митични същества. „Каменните 
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стражи”, „Камилата”, „Трона”, „Каменната гора” са имената само на част от тези 

природни пластики. Комплексът се състои от над 300 различни по големина колони, 

разположени в ивица с размери 850 м х1 20 м и около 50 структури в по-малко петно на 

юг. Някои от колоните са счупени на две или три части, други лежат на земята, сякаш са 

били изтръгнати от местата си, трети образуват интересни скулптурни групи. 

 Част от Природен парк "Златни пясъци”, който се намира в най-източната част на 

общината, обявен за защитена територия през 1943г. е привлекателно място за отдих и 

туризъм за жителите и гостите на общината. На територията на природния парк са 

разработени пет туристически маршрута с различна сложност и продължителност, които 

преминават през стари чешми, кътове за отдих, места с очарователен изглед към 

морето.В композицията на парка се налагат три паркови центъра с различна насоченост 

и характер. Първият парков център се оформя около историческото място Аладжа 

манастир. Вторият парков център се оформя около заведенията в обслужващата сфера 

недалеч от Управлението на кк Златни пясъци. Третият парков център е около Вилно 

селище “Кукери”. Природният парк обгражда курортния комплекс Златни пясъци. 

Паркът е дълъг 9,2 км, а средната му ширина е 1,2 км. Най-високата точка е 269 м, а 

средната надморска височина е 110 м.Климатът на парка е континентално-

средиземноморски. Характеризира се с прохладна пролет, топло лято, топла и 

продължителна есен, мека зима с незначителни снеговалежи. Средната януарска 

температура е около 1°С. Лятото е топло и предимно слънчево. Средните месечни 

температури през лятото са около 21-22 °С. Есента е по-топла от пролетта с 4-5°С. 

Средната годишна температура е +11,6°С.Разнообразието от растителни съобщества е 

изключително голямо за малката площ на природния парк. Естествената растителност 

се характеризира с развитие на дървесни съобщества, доминирани от келяв габър 

(Carpinus orientalis), цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto Ten.), космат дъб 

(Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus) и др. Развитието на сублонгозна 

растителност в ниските части на парка е една от най-специфичните му особености - 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur), 

бяла топола (Populus alba), черна елша (Alnus glutinosa), висока скрипка (Smilax excelsa), 

гръцки гърбач (Periploca graeca) и др.Срещат се и множество представители на 

субсредиземноморската флора – люляк (Syringa vulgaris), храстовиден смин (Jasminum 

fruticans), драка (Paliurus spina-christis), храстовидна зайчина (Сoronilla emerus), 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на Споразумение №РД 50-185/29.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР     9          

смрадлика (Cotinus coggygria) и др.Установени са 50 вида водорасли. Присъствието на 

червеното сладководно водорасло Audouinella chalybaea единствено в чешма „Ковшак” 

е свидетелство за доброто екологично състояние на водите в тази част на парка.В парка 

се наблюдават Myxomycota – лигави гъби, Ascomycota – торбести гъби, и Basidiomycota 

– базидиеви гъби, както и 77 вида и над 500 вида висши растения.В природен парк 

„Златни пясъци” се срещат над 150 вида лечебни растения. Фауната е представена от 621 

вида безгръбначни, 11 вида влечуги, 122 вида птици - 46 вида постоянно гнездящи, 40 

вида – прелетни, грабливи и др.; 27 вида дребни бозайници, 14 вида едри бозайници и 

прилепи. За туристите и любителите на природата са разработени пет туристически и 

пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно 

разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природо-познавателен туризъм, 

велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм, туризъм за хора със специални нужди. По 

протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, 

маси и огнища в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни 

гледки към морето, парка и курортния комплекс югозападната част на парка се намира 

най-известният за района туристически обект – скалният манастир Аладжа манастир. В 

парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости. 

 Част от резерват Батова. Резерватът е разположен в лонгозна гора по долното течение 

на р. Батова. Създаден е през 1962 г. върху площ от 198 ха. В границите на мястото се 

срещат няколко типа местообитания, от които с най-голяма площ са горските – 

широколистни гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. frainetto/ и обикновен габър 

/Carpinus betulus/ и обработваемите площи. Батова представлява комплекс с различни по 

характер местообитания, които са характерни както за типични горски видове, така и за 

водолюбиви птици и птици, обитаващи земеделски площи. В района са установени са 

184 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга на България (1985). От 

срещащите се видове 80 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 

International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а 

като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 49 вида. 

Мястото осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на 

Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. 

От тях 62 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Най-важната 

характеристика на мястото е неговото географско положение на западно-черноморския 
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прелетен път Via Ponticа. Над долината на река Батова се събират три потока от 

мигриращи птици, идващи от Добруджа – от вътрешнотта на добруджанското плато, 

тези които следват естестено бреговата ивица и при птиците, които при нос Калиакра 

летят директно през морето към Балтата. През Батова преминава най-концентрирания 

поток от мигиращи щъркели и пеликани в Североизточна България.  Батова е определено 

като място с тесен фронт на миграция от световно значение. 11% от мигриращите птици 

летят на не повече от 150 м. над земята и 35% летят на височина от 160 до 500 м. Тук са 

отчетени най-големи количества на мигриращи розови пеликани /Pelecanus onocrotalus/ 

и жерави /Grus grus/ по Северното Черноморие. Батова е едно от най-важните места в 

страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящите тук среден 

пъстър кълвач /Dendrocopos medius/ и полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/. 

Само 4% от територията на Батова е поставена под законова защита съгласно 

националното природозащитно законодателство. През 1998 г. паркът е определен за 

КОРИНЕ място, поради европейското си значение за опазването на редки и застрашени 

местообитания. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за 

Орнитологично важно място. 

 Девненските извори се намират в самото начало на река Девня, край град Девня. Това 

са най-големите карстови извори в България. Изворите са около 30 на брой и са 

обединени в седем изворни групи.Най-многоводният от всички извори се нарича 

Дипсиза. Той образува внушително езеро, което в миналото е било обрасло с доста 

растителност, но сега е изчистено и туристите могат да се любуват отблизо на красотата 

му, плавайки с лодка във водите му. На места от дъното на езерото блика кристално 

чиста вода, чиято температура е около 18 градуса. Изворът е наричан още Бездънен. 

Водите му задвижват голяма мелница, разположена в южния край на извора. Най-

красивият между Девненските извори е малкият Хавуз, наричан още Вълшебният. Около 

него е построена елипсовидна стена, висока около 4-5 м. Тя създава воден пад, използван 

от близко разположената воденица. По дъното на извора и по стените на басейна му 

крепят корените си красиви пъстроцветни дълги и тънки водорасли. Според старо 

предание този извор е бил любимо място на Марциана, сестра на римския император 

Траян. Затова го наричат още Марциана.Източно от Хавуза, почти на една редица са 

разположени изворите Лудетината (Делидушка), Адата и Суютлията. Буйният и красив 

извор Лудетината образува езеро, широко около 35 м. Главното гърло на извора е 
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разположено в източния край на басейна и образува мощен подводен фонтан. Изворът 

Адата е с диаметър 40 м и образува два басейна, свързани с канал. В най-северната част 

на Девненските извори, в подножието на варовита стена, наречена „Голям Кайрак”, 

бликат водите на изворите Окото (Башгьоз) и Халкалията. Водите на тези извори се 

сливат с водите на р. Черневска.Водата на Девненските извори не замръзва през зимата. 

Дебитът й се влияе слабо от сезонните промени на климата. Всяка секунда от гърлата на 

изворите блика до 3500 л вода. Тя образува по-големи и по-малки поточета, които 

съединени образуват река Девня.Голямото водно богатство на Девненските извори е 

било използвано още от древни времена, в миналото близо до езерата е съществувало 

значително тракийско селище. Край изворите са разкрити основите на стара крепост. 

Тук е намерено и Девненското монетно съкровище - 263 вида сребърни и златни монети 

в голямо количество. То се съхранява днес в музеите на София и Варна. Богатите води 

на изворите се използват и днес за много мелници и някои заводи, които са разположени 

в близост. 

 

5.2.2 Архитектурни и културно-исторически обекти 

 

Територията на МИГ предлага и множество архитектурни и културно-исторически обекти, с 

потенциал за увеличаване на броя на туристите.  

 Амфитеатър Марцианопол. Като град на провинция Тракия, организиран по образеца 

на гръцките и малоазийски градове, Марцианопол следвал техните принципи на 

градоустройство. Имал е триумфална арка, булевтерион, преториум, храмове на 

божества от гръко-римския пантеон, библиотека, базилики, гимназион, амфитеатър и др. 

Амфитеатърът е разполагал с 3500 места и е бил сцена и на гладиаторски борби.  През 

1959–1963 г., по време на археологическите проучвания на римския амфитеатър на 

Марцианопол, водени от Горанка Тончева, на арената на амфитеатъра е открита силно 

разрушена трикорабна базилика от V–VI век. Разрушаването на амфитеатъра и 

изграждането на базиликата на това място е свързано, вероятно и със спомена за 

изтезанията на първите християни – светите Максим, Теодот и Асклепиодота. 

 Музеят на мозайките се намира в град Девня. Той е музей „in situ” и се помещава в 

специално построена сграда, чиято цел е да запази археологическите открития. Тук през 

1976 г. при археологически разкопки е разкрита голяма римска сграда с великолепни 
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мозайки. Именно върху част от основите на тази сграда е построен музеят.Античната 

сграда е била датирана от времето на император Константин I Велики – края на III – 

началото на IV век. Сградата е представлявала градска къща (villa urbana) и е заемала 

площта на цял квартал в римския град Марцианопол, който бил един от най-големите 

римски градове в тази част на империята. По план е била типично гръко-римско 

атриумно-перистилно жилище, при което вътрешният двор (атриум) е заобиколен от три 

страни от жилищни постройки и колонада.Пет от помещенията на сградата и портикът 

са покрити с многоцветни подови мозайки – едни от най-добрите образци на римското 

мозаично изкуство от това време, открити в България. Три от тези мозайки са 

представени в музея на място (in situ) в помещенията, където са открити, а останалите, 

след консервация и частична реставрация, са пренесени върху нова носеща 

основа.Мозайките са изработени от малки камъчета – кубчета от мрамор, варовик, 

печена глина и цветно стъкло в 16 цвята. Те изобразяват главно персонажи и сцени от 

гръко-римската митология, екзотични животни и птици, растителни и геометрични 

мотиви.Мозайката, покриваща пода на дневната стая, изобразява щита на богинята 

Атина Палада, украсен в средата с отрязаната глава на Горгона Медуза. Целта на това 

изображение била да защитава стопаните от злото и да вкаменява недоброжелателите 

със страховитата си външност и смразяващ поглед.Подът на спалнята на сградата е 

покрит с друга красива мозайка, илюстрираща любовен сюжет.Приемната зала на 

сградата е най-голямото помещение в нея, покрито с мозайка. Едно от централните пана 

на мозайката представя старогръцката легенда за отвличането на Ганимед. Засега това е 

единствената мозайка с този сюжет, открита в България.В залите на музея е представен 

разнообразен материал, свързан с архитектурата на сградата и бита на нейните 

обитатели. 

 Аладжа манастир се намира в централната част на природния парк „Златни пясъци”. 

Няма достоверни исторически данни за възникването на манастира, но е известно, че 

през X-XII в. вече е съществувал.Аладжа манастир е един от малкото скални манастири 

в България, при които са ясно разграничими отделните помещения с различна функция. 

Помещенията на манастира са издълбани на две нива във висока почти 40 метра 

варовикова скала. На първото ниво са разположени манастирската църква, монашеските 

килии, трапезарията, кухнята, малка гробищна църква, криптата (костница) и 

стопанските помещения. Второто ниво представлява естествена скална ниша, в източния 
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край на която е изграден манастирският параклис.На 600 – 700 м западно от манастира 

се намира група пещери, известна под името Катакомбите. Откритите находки – 

керамика, монети, графити и др., свидетелстват, че Катакомбите са обитавани през 

раннохристиянската епоха (V-VI в.).След падането на България под османско 

владичество в края на ХIV в. Аладжа манастир постепенно запада и вероятно към XV-

XVI в. е окончателно изоставен. Християнското име на манастира е неизвестно. 

Названието "аладжа" означава "пъстър" на турски език. Първият изследовател на 

манастира - К. Шкорпил, е записал едно предание, според което патрон на светата обител 

е бил св.Спас (от Христос Спасител).Днес Аладжа манастир е популярна туристическа 

атракция, която се посещава от хиляди туристи. Скалният манастир се намира в 

централната на част на природния парк „Златни пясъци” – защитена територия с редки 

дървесни видове. Красивата природа наоколо в съчетание с историческите и 

християнските забележителности го правят прекрасно място за културен, 

поклоннически и екологичен туризъм. От 2009 г. в Аладжа манастир се реализира 

уникален аудиовизуален спектакъл „Легенди от Аладжа манастир”, който представлява 

нова туристическа атракция за гостите на региона. Манастирът е обявен за 

архитектурно-строителен паметник с национално значение в бр. 16 на Държавен вестник 

от 1968 г. 

 Крепостта „Михлюз кале” е с площ 10 дка и е разположена на стръмния южен край на 

Франгенското плато, на около 1.5 км северно от Аксаково, сега залесена местност. В 

подножието на крепостта от юг, съществуват следи от средновековно селище 

съществувало там до ХIХ век, под името Михалич. За първи път най- вероятно тази 

крепост е спомената като замък Михалич от Немския поет Мартин Бехайм през ХV век 

във връзка с похода на Владислав Варненчик и Янош Хуняди от 1444г. Крепостта е доста 

добре запазена, което я прави атрактивен туристически обект, но само след едно 

подходящо консервиране. 

 Етнографска сбирка в с. Кипра. Къщата е построена в края на ХІХ в и през 1992 г. в 

нея е уредена етнографска експозиция.  Разположена е в централната част на селото и 

има голям двор от декар и половина сред градини от цветя, дървета и зеленина, ограден 

с висока, каменна ограда. Там е експониран и Харман (място за отделяне на сламата от 

житото). Сградите, в които е разположена етнографската сбирка са реставрирани през 
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1976 г. и са адаптирани като музеен комплекс.Къщата е на един етаж в типично 

възрожденски стил от края на ХVІІІ  и началото на ХІХ век. Състои се от три стаи и 

обор. Етнографската експозиция разполага с около 200 експоната, свързани с бита и 

културата на населението в с. Кипра и Девненския край - тъкачен стан, дараци, чекръци, 

уреди за месене и печене на хляб, софри, люлка за бебе, мебели за уредба на селски дом 

от началото на ХХ век, тъкани /пешкири, престилки, възглавници, торби/, 7 носии / 

женски и мъжка/, плетени чорапи, пафти и др. Особено интересни са нишаните от 

началото на ХХ век, които са свързани със сватбените обичаи, както и обредната маска 

"Камила", която се прави за новогодишния обичай с маскирани изпълнители "Камили", 

характерен за населението в с. Кипра. В къщата се организират различни обичаи, 

демонстрация на “ Тракийска сватба “, демонстрация на месене, точене и правене на 

баници, точене на вино и ракия от избата на къщата. 

 Храм "Свети Константин и Елена" - с.Климентово – обявен за паметник на културата 

 Църковен храм „Свето Успение Богородично”, гр. Аксаково 

 Винарска изба Варна. Винарска изба Варна се намира в с. Генерал Кантарджиево и  

комплекс за преработка на грозде, производство на вино и гроздова ракия, винен 

туризъм с дегустационна зала и магазин за вино и аксесоари. Изба “Варна” е оборудвана 

със съвременни съоръжения за производство на висококачествени вина. Технологията е 

съобразена с най-новите световни тенденции, с акцент върху ръчните операции. В 

процеса на преработка гроздето и виното се обработват внимателно и щадящо. За пръв 

път в България преносът на гроздова каша и вино се извършва гравитачно, без 

използването на помпи. Този метод допълва щадящите ръчни операции за получаване 

на уникални вина. Ежегодно в избата се произвеждат около 190 000 л. вино. Района е 

подходящ за отглеждане на бели сортове грозде и затова в асортиментната листа на 

Винарната е широко застъпено предлагането на бели вина от сортове като Пино Гри, 

Совиньон блан, Шардоне, Ризлинг, Траминер, Варненски мискет.Сортовото 

разнообразие се допълва и с Вионие и Грюнер Велтлинер. Добре приети на пазара са и 

двете розови вина произведени от червени сортове подходящи за този регион – Пино 

Ноар и Сандовезе. Региона е подходящ и за отглеждането на Каберне фран. Произвеждат 

се и два асортимента червено вино от грозде от контролирани лозови масиви в южна 

България.. Всички помещения са климатизирани, а през целия технологичен процес се 
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извършва постоянен контрол на температурата. Използват се единствено неръждаеми 

съдове и малки френски лагерни бъчви.Произведените продукти, се реализират основно 

на вътрешен пазар в регион Варна и по Черноморието като бутилирана продукция. 

5.2.3 Атракции от територията на МИГ Девня-Аксаково, включени в Регистъра на 

туристическите атракции, поддържан от Министерството на туризма 

 

От септември 2015 г. на официалната интернет страница на Министерство на туризма е 

достъпен Регистър на туристическите атракции в цялата страна. Регистърът за туристически 

атракции представлява таблица, в която след търсене на определен туристически обект, излизат 

резултати къде се намира, места за настаняване в района, както и препратки за атракцията към 

„Уикипедия" и „Гугъл". Целта на регистъра е да се даде информация колко са туристическите 

атракции, къде са разположени, каква достъпност имат и дали се плаща входна такса. 

Информацията е подадена от общините, като процесът е отворен и могат да се добавят 

допълнителни обекти. На фиг.2 по-долу е представена информацията, публикувана в Регистъра 

към датата на разработване на настоящия анализ 

 

Име на 

атракция 

Вид на 

атракция 
Статут 

Достъпност 

за посещение 
Местоположение 

ЦЪРКОВЕН 

ХРАМ СВЕТИ 

ПРОРОК ИЛИЯ Църква 

Паметник на 

културата 

Безплатно, 

целогодишно 

с. Ботево, 30 км 

от Аксаково 

ЦЪРКОВЕН 

ХРАМ СВ. СВ. 

КОНСТАНТИН 

И ЕЛЕНА Църква 

Паметник на 

културата 

Безплатно, 

целогодишно 

с. Климентово, 28 

км от Аксаково 

ЦЪРКОВЕН 

ХРАМ СВЕТО 

УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЧНО Църква 

От 

регионално и 

местно 

значение 

Безплатно, 

целогодишно гр. Аксаково 
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МЕСТНОСТ 

БАТОВА Местност 

От 

регионално и 

местно 

значение 

Безплатно, 

сезонно, няма 

екскурзоводи 

с. Долище, на 20 

км от Аксаково 

ЕКО СЕЛИЩЕ 

ДОБРОГЛЕД Еко парк 

От 

регионално и 

местно 

значение 

Платено, 

сезонно, няма 

екскурзоводи 

с. Доброглед, на 8 

км от гр. 

Аксаково в 

северозапна 

посока 

ПОБИТИ 

КАМЪНИ Природен парк 

От 

национално 

значение 

Платено, 

целогодишно, 

екскурзовод 

На 35 км на запад 

от Варна 

МЕСТНОСТ 

КАЛЕТО Местност   - 

с. Осеново, 30 км 

от Аксаково 

МАНАСТИР 

СВЕТА 

МАРИНА Манастир   

Безплатно, 

целогодишно 

Местност Св. 

Марина, между с. 

Ботево и с. 

Радево, на 30 км 

от Аксаково 

Име на атракция Вид на атракция Статут 

Достъпност за 

посещение Местоположение 

РИМСКИ 

АМФИТЕАТЪР 

Археологически 

обект 

Паметник на 

културата с 

национално 

значение 

Безплатно, 

целогодишно, 

има достъп за 

лица с 

увреждания, 

пеша, с 

велосипед и 

автомобил 

Гр. Девня, кв. 

Река Девня, 

ВЪЛШЕБЕН 

ИЗВОР 

Природна 

забележителност 

Туристическа 

атракция 

Безплатно, 

целогодишно, 

гр. Девня, кв. 

Река Девня,  
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без 

ескурзовод, 

има достъп за 

лица с 

увреждания, с 

велосипед и 

автомобил 

КЪЩА МУЗЕЙ 

Етнографска 

къща 

Туристическа 

атракция 

Безплатно, 

целогодишно, 

с 

предварителна 

заявка, пеша, 

с велосипед и 

автомобил 

с. Кипра, община 

Девня 

МУЗЕЙ НА 

МОЗАЙКИТЕ Музей 

Паметник на 

културата с 

национално 

значение 

Платено, 

целогодишно, 

музеен 

уредник, има 

достъп за хора 

с увреждания, 

с велосипед, с 

автомобил 

Гр. Девня, кв. 

Река Девня, бул. 

Съединение,  

 

Фиг2 -  Регистър на туристически атракции.  

Източник на информация – Министерство на туризма 

 

Видно от представената таблица на територията на МИГ има три обекта от национално 

значение и два църковни храма, обявени за паметници на културата. Интерес представлява и 

включването в регистъра на два обекта, частна собственост. 

 Еко селище Доброглед, намиращо се в с.Доброглед.. Селището е в стил на старинния 

български бит и традиция. Идеята на еко селището е да се практикува алтернативен и 
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еко туризъм. Това е първото еко селище в страната, изградено с традиционни юрти. Към 

обекта има и къща за гости - Козаревата къща.  

 Туристически обект Вълшебен извор, гр. Девня. „Вълшебното” му име се дължи на 

факта, че през него минава един от най-големите карстови извори в България - този на 

река Девня. На територията на комплекса има механа и ресторант, където любителите 

на добрата българска кухня могат да опитат традиционни национални ястия, отбрани 

вина и разнообразни деликатеси. 

 

 

5.2.4  Фестивали, организирани на територията, включени Регистъра на туристическите 

фестивали и събития, поддържан от Министерството на туризма 

 

 

 ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ СВЕТА МАРИНА, който се провежда  през юли 

Местност "Света Марина", с. Ботево, Община Аксаково.  Фолклорният фестивал 

„Света Марина” е ежегодно събитие, който се провежда винаги на 17 юли в местността 

Света Марина (с. Ботево, Община Аксаково). На тази дата се чества и храмовия празник 

на манастира Света Великомъченица Марина при село Ботево. Организатори на 

фестивала са Община Аксаково, НЧ "Бъдеще - 1871" с. Ботево и ЕТ "Арет Петър 

Петров". Събитието е с регионално значение.  

 Общински преглед на самодейността “Батова” – провежда се ежегодно в края на м. май. 

 Коледно надпяване с. Слънчево. 

 Празници – събори по населени места в общините Девня и Аксаково. 

 

 Бабин ден – разпространен е в различни краища на страната, като е прието да бъде 

честван на осми (стар стил) или 21 януари. Празникът е посветен на бабите (жените, 

които помагат при раждане) и на младите булки и невести, които са раждали. Рано 

сутринта, всяка булка взема съд с подсладена ракия и закуски - баница или тиганици, 

парче сапун и дар за бабата - риза, престилка или кърпа за глава, малко топла вода и 

отива в „дома на бабата“. След като  влязат в двора на къщата, поливат на бабата да умие 

ръцете си с топла вода, почерпват я с ракия, закуски, даряват се с дарове и пари. 

 Коледуване – Широко разпространен български обичай в цялата страна, но със 
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специфики, характерни за региона. Камиларите и коледарите обикалят от полунощ до 

изгрев слънце на бъдни вечер. Сутринта на първия ден на Коледа, се събират на 

хорището (място определено за хоро). Играят и правят шеги. Камилите и камиларите се 

борят сред хорото. Събират се всички стари и млади да гледат. Това продължава 1-2 

часа. Разотиват се всички по домовете и следобед наново се събират да играят хоро, 

както всеки празничен ден. 

 Ритуал „Камилата” – Ритуалът се провежда основно в с. Кипра и е уникален за Варненска 

област.  Традиционно се е изпълнявал в „мръсните дни” между Коледа и Ивановден (по 

нов стил).  

 Местното читалище пази предметни спомени от уникалния за региона маскараден обред 

– страшни маски от вълнен плат и една „камила”.  

 “Камилата” се прави от дървена конструкция, съединена в двата края с две 

перпендикулярни пръчки. Направеният скелет, носен от двама здрави мъже, се покрива 

с черги, а главата с кожа. Начело на групата, маскирани като младоженец, циганка, 

циганче, бръснар, поп, войник, ловджия, селянин, тъпанджия, е “камилджията”, който 

води “Камилата”. Участниците в ритуала се клатушкат, повалят на земята, пеят, точат 

сабята на “камилджията” с топуз, дрънкат със звънци. Домакините, в чийто двор влиза 

“Камилата”, ги посрещат с дарове. 

 Петльовден  –  В деня, в който православната църква празнува „Сретение Господне”- 2 

февруари, в Девня се отбелязва и „Петльовден”. Празникът е посветен на мъжките рожби 

и за тяхно здраве, по стар български обичай, се коли петел. От стари времена се е 

запазила традицията на този ден да се коли петел на прага на всяка къща, в която има 

момче. С кръвта от закланата птица се пръска из двора, а по челата на мъжките отрочета 

се правят кръстове, за да бъдат те здрави през цялата година. На трапезата се слагат още 

питки, кравайчета, тиганици, зелник, петел със зеле или ориз. 

 Свети Герман (Герман Градушкар) – Празнува се за измолване на дъжд и срещу 

градушка. При безводие, в късна пролет, тъптъкчани (жителите на с. Кипра) правили 

молебен за дъжд и берекет. Колели мъжки агнета (курбан). Общоселските трапези се 

правели в местността Бешик тепе (до старите лозя). Месото варили в десетки казани 

подредени в права линия. Семейства и роднини, сядали около месали и ядели варения 

курбан за здраве, дъжд и берекет. 
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Този род събития привличат множество чуждестранни и български туристи и могат да бъдат 

приобщени към регионалното брандиране 

 

5.2.5 Места за настаняване и средства за подслон, регистрирани на територията на МИГ 

Девня-Аксаково 

 

 На територията на МИГ Девня-Аксаково са категоризирани и включени в Регистъра към 

Министерството на туризма 9 места за настаняване, представени в таблицата по-долу 

 

Удо

ст. 

Но

мер 

Вид Име на 

обект 

Общ

ина 

Населен

о място 

Адрес Катег

ория 

Срок 

на 

валид

ност 

Категори

зиран от 

капац

итет 

155 Къща 

за 

гости 

Къща за 

гости 

Аксак

ово 

Кичево с. 

Кичев

о 

1 13.7.20

20 

Кмет   

156 Къмп

инг 

КЪМПИ

НГ 

Аксак

ово 

Генерал 

Кантард

жиево 

местн

ост 

Ялнъз 

баа 

1 7.10.20

20 

Кмет Брой 

стаи 

5 

Брой 

легла 

10 

165 Семе

ен 

хотел 

Наздрав

е 

Аксак

ово 

Кичево с. 

Кичев

о, 

местн

ост 

Лозит

е, ул. 

Синче

ц № 

1 23.11.2

022 

Кмет рой 

стаи 

10 

Брой 

легла 

10 
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35 

173 Къща 

за 

гости 

SUNDA

Y 

HOUSE 

ПАНОР

АМА 

Аксак

ово 

Осеново с. 

Осено

во 

1 3.7.202

4 

Кмет Брой 

стаи 

9 

Брой 

легла 

9 

177 Семе

ен 

хотел 

Извори Аксак

ово 

Любен 

Каравело

во 

  2 3.7.202

4 

Кмет Брой 

стаи 

16 

Брой 

легла 

40 

143 Къща 

за 

гости 

Къща за 

гости 

Аксак

ово 

Осеново с. 

Осено

во 

1 27.1.20

19 

Кмет Брой 

стаи 

6 

Брой 

легла 

12 

83 Семе

ен 

хотел 

СЕМЕЕ

Н 

ХОТЕЛ 

"КИПР

А" 

Девня Кипра   2 27.7.20

23 

Кмет Брой 

стаи 

9 

Брой 

легла 

18 

100 Хоте

л 

Девненс

ки 

извори  

Девня Девня ул. 

"Петр

ича" 

№1 

1 5.9.202

3 

Кмет Брой 

стаи 

48 

Брой 

легла 

108 
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102 Къща 

за 

гости 

"ЧАПА

Я" 

Девня Кипра   1 22.3.20

24 

Кмет   

Брой 

стаи 

3 

Брой 

легла 

9 

Фиг.3 Регистър на категоризираните места за настаняване на територията на МИГ Девня-

Аксаково 

Източник на информация – Министерство на туризма 

 

От обобщената информация е видно, че територията разполага с много малък ресурс за 

настаняване на туристи. В същото време близостта с гр. Варна и големите черноморски 

комплекси и курорти в региона осигурява достатъчно места за настаняване на гостите и 

туристите. Поради тази причина е необходимо използването на различни комуникационни 

канали за промотиране на възможностите на територията за посрещане на гости за еднодневни 

или двудневни турове чрез териториално брандиране на региона с включването на  местни 

продукти и напитки, произвеждани от местните производители.  Регионът разполага с 

природни и културни забележителности, които заедно с местната кухня  могат да бъдат 

включени както в пакетите на туристите, почиващи на Черноморското крайбрежие, така и в 

маршрутите на групи, пътуващи по трасето София-Велико Търново- Варна. Необходимо е 

разработването на календар със събития, провеждането на кулинарни фестивали и изложения 

за местни храни и напитки, който активно да бъде комуникиран с туроператорите и 

туристическите агенции, в социалните мрежи и различните туристически платформи и сайтове 

за пътешественици, за да може да се предизвика интерес към територията. Възможността за 

териториално брандиране ще допринесе за повишаване на атрактивността на региона.  

.  
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6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ 

 

Независимо от своя потенциал, месната общност все още не се възползва максимално от 

природните дадености  за създаване и отглеждане на месни продукти и възможността им за 

създаване на териториална идентичност. Основните храни и напитки, които са произвеждат на 

територията са пчелен мед, плодове, зеленчуци, млечни продукти, бира. 

По-долу е представена справка за производителите от региона 

 

 

Земеделска кооперация за производство и услуги ТРАКИЯ 94 

 

 

                                   

 

Земеделска кооперация за производство и услуги ТРАКИЯ 94 град Игнатиево извършва 

обработване на земя и производство на селскостопанска продукция. 

Производството на ЗКПУ ТРАКИЯ 94 включва: 

• пшеница; 

• Ечемик; 

• слънчоглед. 

ЗКПУ Тракия 94 произвежда и шафран. 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на Споразумение №РД 50-185/29.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР     24          

Шафранът е етерично масло, на което се дължи до голяма степен специфичната му миризма. 

Смята се, че шафранът е една от най-древните използвани подправки, като е популярен още от 

3000 години насам. Известен като „царят на подправките” днес шафранът е една от най-

скъпите, ценни и специфични на вкус подправки в света. Придава на ястията уникален вкус и 

много от нас често са склонни да платят повече, за да си доставят върховно гастрономическо 

изживяване. 

По своята същност шафранът е подправка, която се получава от от цветовете на шафрановия 

минзухар (Crocus sativus) - културен вид минзухар от семейство Перуникови (Iridaceae). 

Шафранът се отличва с характерните за него горчив вкус и миризма на йодоформ или сено. 

Те се дължат на химическите вещества пикрокроцин и шафранал. Шафранът съдържа също 

каротеноидното багрило кроцин, което дава богат златисто-жълт цвят на храната. Заради тези 

си качества шафранът е много търсена съставка за много храни по целия свят. 

Той намира приложение и в медицината, а в кулинарията трябва да се прилага в минимални 

количества заради силния вкус и аромат.  

Популяризирането на производството на шафран ще допринесе за повишаване на 

интереса към територията и възможностите за увеличаване на добавената стойност от 

месното производство. 

 

Слънчево агро ЕООД / BG-BIO-19 
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'Слънчево агро ЕООД' се намира в село Слънчево и е сертифициран биологичен производител 

на 2400 ха сливи. 

Биологичен продукт е понятие, с което означава земеделски продукт, предназначен за 

потребление  и  произведен  по  биологичен  начин.  Биологичното  производство  изключва 

употребата на всякакви изкуствени добавки и подобрители и генномодифицирани организми. 

За разлика от т.нар. натурални продукти, които е достатъчно да се произведат от естествени 

суровини,  изискванията  към  биологичните  продукти  са  доста  по-строги:  изключване  на 

всякакви изкуствени подобрители и съставки не само при обработването на продуктите, но и 

при  отглеждането  на  суровините,  специални  изисквания  за  средата  на  отглеждане  на 

продуктите и др., определени в съответното законодателство.   

Интересът към биологичните плодове и зеленчуци непрекъснато расте и 

популяризирането на месното био производство допринася за развитието на територията 

 

 

 

Доматена къща, село Кичево 
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Доматената къща в с.Кичево е  една от атракциите на територията. Зеленчуците, които 

предлагат местните производители,  зреят близо до морският бряг. Доматена Къща е 

сертифициран производител. Продуктите  отговарят напълно на регламенти EU834/2007 и 

889/2008 (договор №2846 от 2015 год) и притежават биосертификат номер BG1362A/1 -19. 

Производителите отглеждат  сротове с "РОЗОВО СЪРЦЕ БИО", "ИДЕАЛ БИО", "ОРАНЖЕВ 

ГИГАНТ" и различни модели розови и червени гиганти, селектирани в Доматената Къща. 

Рекордьор е домат от сорта "Оранжев Гигант", тежащ 1.25кг, отгледан по абсолютно 

екологичен начин, без никакви изкуствени торове или препарати. На място се произвежда и 

домашна лютеница, направена по рецепта от три поколения само от 6 съставки: домати, пипер, 

патладжан, сол, захар и олио. Сезонно, стопаните предлагат и Краставици "БЪЛГАРСКА 

ГЕРГАНА", Пипер "Куртовска Капия" (Био), Зеле от сорт "Кьосе" (Био), Тиквички "Изобилна" 

(Био), коприва и други вкусни зеленчуци.  

При производството се използва техника на припокриване на земеделските култури и така е 

налична  свежа продукция през цялата година от м.юли до м. ноември. Летен период (Юли - 

Ноември): домати ,краставици ,тиквички, камби, пипер ,зеле и свежа коприва. Зимен период 

(Декември-Юни): свежа салатка био, лук и чесън био, спанак, рукола, грах и др. От градината 

стопаните предлагат -ябълки, круши, сливи, череши ,черници, дюля ,бял бъз и мушмула които 

също са био-сертифицирани. 

Вратите на Доматената Къща са отворени целогодишно за посещения от самостоятелни 

туристи, малки туристически групи 5-10 души, детски групи до 30 деца, ученици и студенти. 

Любезните домакини разхождат   гостите из градините, демонстрират техниките на отглеждане 

и грижа за биозеленчуците на открито според сезона. Гостите могат да се включат в 

приготвянето на лютеница, както и   директно да си откъснат сами избрания плод от градината.  

Проектът за Доматена къща е пример, как да се популяризират местните продукти и да 

се инициира интерес към територията  
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Мандра Автентика  Бистра Колева– Аксаково  

 

 

 

Основната дейност на Мандра Автентика е свързана с отглеждането на крави и производство 

на Био млечни  продукти   

В гр. Аксаково Бистра Колева има развива   семейна ферма за отглеждане на изчезващ вид 

животни – крави БЪЛГАРСКО РОДОПСКО ГОВЕДО.  

Водени от идеята за истинска, чиста и прясна храна, земеделският стопанин произвежда от 

собствено мляко качествени домашно приготвени краве продукти, без стабилизатори, 

консерванти -прясно мляко,  кисело мляко, кашкавал, пресносолно сирене,  зряло сирене, чисто 

масло. 

Ежедневно животните излизат на паша и като допълнение им се дава фураж , състоящ се от 

царевица, пшеница и слънчоглед.  

Животновъдният обект е под ветеринаро – медицински контрол.Млякото на тази порода крави 

е малко като количество, но за сметка на това е много хранително, гъсто и маслено. 

Произведената в мадрата продукция е изключително био и следва да се рекламира като 

местен продукт от територията, като могат да се организират и посещения във фермата. 
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МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ НА ФЕРМА „ОВЧАРНИКА“ 

 

  

Ферма „Овчарника“, собственост на Данаил Николов, се намира до село Доброглед. 

Той и семейството му се грижат за 300 медночервени шуменски овце,70 калоферски 

дългокосмести кози, 60 родопски говеда и 30 каракачански кучета. Стопанисват и мандра, в 

която произвеждат богата гама от изделия.  

Ферма Овчарника е семейно стопанство. Д-р Данаил Николов е завършил „Ветеринарна 

медицина“ и има професионален опит в животновъдството и от другата страна“на браздата“. 

Близо 4 г. е бил участъков ветеринарен лекар на 10 села в Добричко, след това е работил в 

Регионалната ветеринарна служба във Варна, сега ОДБХ. През 2004 г. решават заедно със 

съпругата си Дарина да се занимават с животновъдство. Тя по професия е счетоводител, но от 

години е главен майстор в мандрата. 

 

Семейството преценява, че най-подходящото място за създаване на ферма е бившето помощно 

стопанство на строителни войски, тъй като десетилетия тук е имало овчарници. То се намира в 

местност „Овчарника“. Първоначално наемат имота, а през 2007 г го закупуват, като общо 

теренът е с площ 20 дка, 2 стопански постройки и една жилищна сграда. 

 Във фермата се произвеждат млечни продукти от собствените животни. (сирене, кашкавал, 

кисело мляко, краве масло) от собствените животни по стари български рецепти. 

Стопаните са наясно, че тези породи са по-нископродуктивни, но залагат на качеството на 

млякото, не само във вкусово отношение, но и като съдържание на полезни вещества. 

Ежемесечно се извършва анализ на продукцията, като резултатите показват, че през пролетта 
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маслеността на кравето мляко е около 6%, а на овчето – над 8%. Стадата над 300 дни годишно 

са на пасищно отглеждане, като ползват ливади в селата Доброглед, Припек, Калиманци. 

Зърното за фуражите също се осигурява от територията на МИГ Девня-Аксаково. 

Продуктите са без никакви подобрители и консерванти. Предлагат се на фермерските пазари 

във Варна и страната и по заявка на клиенти. 

Продукцията от мандрата е с високо качество и популярна в страната, което следва да се 

използва и за засилването на интереса към територията  

 

Ферма с.Водица  

   

 

   

 

Фермата предлага чиста храна от градината и пчелина, като освен мед, земеделските стопани 

развиват и производството на домати, краставици и салатни зеленчуци. 
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Ферма  село Изворско - Златина Георгиева 

 

    

В малката семейна ферма в Изворско Златина Георгиева  отглежда 40 млечни крави и 

произвежда истински млечни продукти. Стремежът към производство на чиста храна връща 

семейството на Златина Георгиева към корените им в село Изворско, като стартира през 2012 г 

с финансова подкрепа по ПРСР като млад фермер.. Цялата гама продукти на Ферма Изворско 

са чисти, добити са от свободно пасящите им животни и са произведени в малката мандра на 

фермата при спазване на всички регламенти и изисквания. Освен традиионните продукти, там 

се произвежда и натурален краве кашкавал с боровинки и кашкавалена извара. 

Фермата произвежда по чиста технология нетрадиционни продукти, които следва да се 

популяризират и да привличат посетители към територията .  
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ЗП Иван Борисов 

 

 

 

Фермерът Иван Борисов от Аксаково съхранява добруджанските традиции при отглеждането 

на едрите черни животни. Иван Борисов поставя началото на фермата си преди близо 40 години. 

Закупува първите си 15 овце и един кон веднага след като излиза от казармата. Отглежда ги в 

Аксаково, но няколко години по-късно стопанството се разраства и решава да се премести 

извън населеното място. Решава да закупи изоставена бадемова градина, създадена по времето 

на бившите ТКЗС-та., където сега фермерът отглежда биволи, крави и овце в гората над 

Аксаково. Днес във фермата се отглеждат 700 овце от медно-червена шуменска порода, общо 

100 крави - черношарено и българско червено говедо и разбира се, биволи. Дългогодишният 

животновъд се грижи за 50 биволици от породата Българска Мура. 
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ЖАР - МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД, село Слънчево 

 

 

                                                                     

ЖАР - МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД, село Слънчево 

Специализирана е в производството и дистрибуция на млени меса и месни полуфабрикати от 

свинско месо. През 2006 година фирмата изгражда и ново предприятие за производство на 

охладени и замразени пилешки и свинки полуфабрикати и разфасовки. Лидер на пазара в 

производството и преработката на месо и месни продукти от бели и червени меса. 

Фирмата е добре позната на националния пазар и следва да бъде популяризирана като 

местнен производител от територията  
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ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ, СЕЛО КИЧЕВО 

 

      

„Снейлс Ланд” ООД е позиционирана в село Кичево и предлага охлюви от вида Helix Aspersa 

Maxima - живи хибернирани охлюви, които се предлагат на пазара от 2020 година. Направени 

са всички необходими лабораторни изследвания на охлювите. Спазени са законовите рамки: 

чл.137 , ал.6 от ЗВМД и Наредба 44 за ВМИ. 

Охлювите се отглеждат по френска технология в чиято основа е уважението към природата. 

Екологичното им отглеждане е от първостепенна важност. Производителят споделя, че 

“храната, с която се храним и която е от изключителна важност за нашето съществуване, трябва 

да е полезна, балансирана и не на последно място – вкусна.” Именно такива са и охлювите, 

които развъжда фирма „Снейлс Ланд“ ООД – вкусни, здравословни и полезни. 

Методите за удължаване на срока на годност на продукта са:   консервиране, мариноване, 

замразяване, като се използва затворен цикъл на производство. Охлювът като храна е доказал 

своите качества във времето. Това е изключително популярен деликатес в страни като Франция, 

Италия, Испания, нашата съседка Гърция и др. Много ресторанти са станали известни именно 

с предлагането на такъв вид храна, която е наистина кулинарно изкушение.  

В България все още не е достатъчно популярна храната приготвена с охлюви, но 

интересът сред чуждестранните туристи е голям и следва да бъде използван 

 

 

 

 

https://chefandgastro.com/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
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ФИРМА " БРАТЯ СТЕФАНОВИ И СИНОВЕ "- ООД , Аксаково 

 

Регистрирана през 1994 год.. основните дейности на фирмата са месодобив, месо преработка. 

Компанията предлага разнообразни продукти от Свинско месо, Телешко месо, Агнешко месо, 

Шилешко месо, Субпродукти свински, телешки ,агнешки, Мляно месо . Конско месо. 

 

Квирест ООД, - Аксаково 

 

 

                                   

 

Фирма "Квирест" ООД произвежда здравословни соеви продукти. Асортиментният състав на 

фирмата е богат: соев кашкавал "Тофу" (натурално, с маслини, с кимион, с подправки, за 

пържене с родопска подправка, за пържене с китайска подправка); соево сирене (натурално, с 

кимион); соева майонеза (обикновена, диетична, пикантна); соев пастет (с чесън, с подправки, 

с краставички); соев плодов йогурт - ягода; соево мляко. Продуктите на фирма “Квирест” са 

вкусни и полезни, и  са все по-популярни не само сред хора, които водят здравословен начин 

на живот, но и при здравословни проблеми - диабет, раковоболни, сърдечно-съдови болести, 

хора с наднормено тегло и др. Соевият белтък съдържа уникален набор от 20-те аминокиселини, 

витамини, провитамини и различни фитовещества, някои единствени по рода си, които са 
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изключително  полезни и лесно  усвоими  от човешкия организъм в сравнение с животинските 

протеини и витамини. 

Този вид продукти не са традиционни, но имат голям потенциал, който следва да бъде 

използван.  

 

 

ГОДЖИ БЕРИ ОТ „ТАТКОВАТА ГРАДИНА“ В ДЕВНЯ 

 

     

 „Татковата градина“ в гр. Девня е собственост на Станислав Златев     и семейството му, които  

предлагат разнообразни продукти от лечебния плод годжи бери– плодове, сладка, оцет, сушени 

листа за чай. 

    Стопанството се намира близо до „Вълшебния извор“ край града, свързан с интересни 

легенди. Стопаните предлагат екзотичните плодове в сушено и сурово състояние. 

Станислав Златев се е насочил към отглеждането на годжи бери през 2013 г. и на следващата 

година вече е засадил 100 дръвчета. В градината от 4,5 дка стопанинът отглежда 120 храста и 

620 дръвчета с годжи бери. Между 10 и 15 е броят на производителите на този плод у нас. 

Годжи бери е една от 10-те известни супер храни, която съдържа много витамини, 

аминокиселини. Плодовете са естествен антиоксидант и се използват срещу тумори, проблеми 

с черния дроб, язви, гастрити. Плодчетата свалят холестерол и кръвна захар. 

Интересът към супер храните непрекъснато расте, което е предпоставка и за развиване 

на територията  
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КОСТАДИН  НИКОЛОВ ЗП 

 

                             

Коста Николов е Регистриран пчелар в село Орешак и предлага различни видове пчелен мед 

собствено производство. Отглежда около 30 кошера, от които добива 500-800 кг. годишно мед.  

 

КРАСЕН ХРИСТОВ ЗП 

 

Красен Христов е Регистриран пчелар от Аксаково. Собственик на цех за преработка и 

пакетиране на пчелен мед в с. Куманово. Работи по иновативна технология, която е въведена 

по негова идея.  Той е пчелар от 12 години и отглежда пчелни семейства по технологията 

"Фарар". Топлата хранилка е направена от поликарбонат - специална пластмаса, направена под 

формата на камери, в които има въздух. Капацитетът на предприятието е над 600 тона на 

година. Медът е изцяло горски – билки, акация, липа и манов. 

 

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ЗП 

Пчелните семейства на Дамян Георгиев са заселени в землището на с. Осеново. Обектът, в 

който се отглеждат пчелите е регистриран в Държавен фонд "Земеделие" и притежава всички 

разрешителни за бутилиране на пчелен мед на българския пазар от Българската Агенция по 

безопасност на храните. Предлага различни видове мед - Букет от глог, драка, акация, липа, 

лавандула и слънчоглед. 

 

При направеното изследване на територията са идентифицирани и следните пчелари: 
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Мирю Димитров Лефтеров – 80 семейства в района на с. Слънчево и с.Засмяно  

Иван Михайлов Стоянов – 40 семейства в района на с. Падина  и гр. Девня 

Стоян Недялков Господинов- 134  семейства в района на гр.  Девня 

Балю Недев Василев – 10  семейства в района на гр.  Девня 

Иван Андонов Ципов Кипра – 30   семейства в района на  с.Кипра 

Димитър Димитров Христов – 35   семейства в района на  с.Кипра 

Милко Балинов Русев  – 20 семейства в района на гр.  Девня 

Божидар Георгиев Кючюков – 10 семейства в района на гр.  Девня 

 

Търсенето на истински пчелен мед непрекъснато се увеличава и месните производители 

могат да бъдат една от „запазените марки“ на територията  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ 

 

ЗП Красимир Иларионов - Обект за първично производство на култивирани гъби - с. Яребична, 

община Аксаково 

ХРИСКА ДИМОВА - Обект за първично производство на култивирани гъби - с. Въглен, 

община Аксаково  

ТРЮФЕЛИ ДИМИТРОВИ" ЕООД - Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели – гр. 

Аксаково 

 

 

КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СЪЕДИНЕНИЕ 95 

 

КПУ "СЪЕДИНЕНИЕ 95" е кооперация за производство и услуги, разположена на територията 

на град Аксаково. Основен предмет на дейност, в чието направление се развива предприятието 

е производство, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция - 

растениевъдство и овощарство. 

 

ГРИ АГРО - АСЕН ГРИГОРОВ ЕТ 
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ГРИ АГРО - АСЕН ГРИГОРОВ ЕТ е разположена  в землището на  село  Генерал Кантарджиево, 

и е с основен предмет на дейност овощарство, зеленчукопроизводство, фермерство. 

Фирмата работи само с висококачествени посеви. В областта на овощарството се използват 

само десертни сортове грозде.  

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК 

 

Намира се в село Климентово. Основната дейност на Земеделска Кооперация Напредък е 

"Технически култури - влакнодайни, маслодайни и етерични". 

ЕКОФРУТ ООД 

 

ЕКОФРУТ ООД се намира в село Климентово и развива своята дейност в  производството на 

екологично чисти оранжерийни зеленчуци, разсад и цветя; преработка на зеленчуково - 

плодови консерви. 

ФИРМА ВЕСЕЛО ПАРТИ, АКСАКОВО 

 

Ядки „Бонго и Лонго“ ООД е създадена през 1998 г. За това време фирмата успя да се утвърди 

като един от водещите местни производители на ядки и сушени плодове. Качеството на 

произведената стока минава през постоянен контрол, както от екипа на фирмата, така и от 

периодични сертификационни. 

Асортиментът от продукти включва както печени и сурови пакетирани ядки с търговска марка 

„Весело Парти”,диетични продукти "Весело Парти-Diet Nuts, кафе "Silver"и "FOX", насипно 

кафе и голямо разнообразие от кафе-консумативи. Производителите предлагат сурови и печени 

ядки на едро за специализираните търговци. При производството на ядките „Весело Парти” се 

използват само висококачествени суровини от най-добрите райони по целия свят (България, 

САЩ, Турция, Индия, Китай, Египет, Иран и др.), които минават под постоянен контрол. От 

първостепенно значение за „Бонго и Лонго”ООД е доброто качество на продуктите, суровините 

и другите съставки, които са използвани в производството на ядките и сушените плодове. 
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ВИНАРСКА ИЗБА ВАРНА, с. Генерал Кантарджиево 

 

                    

 „Винарска изба – Варна” е съвместен проект на Григор Григоров – лозар и инвеститор и Цанко 

Станчев – технолог и енолог с дългогодишна практика. Името Варна провокира с идеята за 

възраждане на забравените винарски традиции в региона. Винарска изба “Варна” е оборудвана 

със съвременни съоръжения с чиято помощ е обезпечено производството на висококачествени 

вина. Технологията е съобразена с най-новите световни тенденции. 

Лозя 

Районът на северното черноморско крайбрежие е познат с много специфични климатични и 

почвени характеристики. Умерени летни температури, без резки амплитуди между дневна и 

нощна, което подпомага равномерното достигане на технологична зрялост в гроздето. Нощен 

бриз – движение на въздуха което не позволява развитието на фунги. Умерена влажност на 

въздуха – подпомага поддържане на тургорното състояние на растението. Песъклива до 

канелено-горска почва – силно дренажна, позволява контролирането на влагата в почвата. 

Влиянието на морето се усеща и във вкуса на нашите вина.  

В лозовите  масиви на винарската изба преобладават белите сортове грозде Пино Гри, Совиньон 

блан, Шардоне, Ризлинг немски, Ризлинг Италиански, Траминер, Грюнер Велтлинер, Мускат 

О‘тонел. Застъпени са някои български сортове като Варненски мискет, Врачански Мискет. 

Отглежданите червени сортове грозде, като Пино Ноар, Каберне фран, Санджовезе, Гренаш са 

много подходящи за производство на розови вина. В избата се произвежда и ракия. 

 

 

 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на Споразумение №РД 50-185/29.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР     40          

 

ВИНАРНА ПОБИТИ КАМЪНИ 

 

   

 

Винарна Побити Камъни е основана през 2012 г. и се намира на 9 км от Варна по стария път за 

Девня. Винарната е собственост на инж. Росен Колелиев и за годините на своето съществуване 

тя показва както качество, така и амбиция да произвежда вина с автентичен и  неподправен  

вкус. Разполага   с 7 ха собствени лозови масиви в землището на град Игнатиево и село 

Слънчево. Продуктовата  гама включва както бели и червени, така и розови  сухи вина, 

произвеждани от квалифицирани специалисти в собствена производствена база под 

ръководството на опитния технолог Людмил Русанов. Концепцията заложена в продуктите с 

марка Побити Камъни е за автентични вина от малки партиди, общо до 70 хиляди литра,  само 

от собствени  масиви със следните сортове: шардоне, траминер, варненски мискет, пино ноар, 

каберне совиньон и розе. Винарната предлага много добри условия за дегустации и 

организирани турове. 
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ВИНАРСКА ИЗБА DE VINA 

                          

                                           

 

Винарска изба DE VINA е разположена в местността Комлука над с. Повеляново. Местността 

Комлука е великолепно място, откъдето се разкрива феноменална панорамна гледка към 

Варненския залив, която носи традицията на отглеждането на грозде сорт Димят. Това е място 

с дълбоки корени и огромно уважение към земята и природните дадености. Локацията на 

проекта не е случайно избрана. Богатото природно и историческо наследство на региона, 

предопределя туристическия потенциал и изисква надграждане, което да предостави уникално 

преживяване с акцент върху местните традиции във винопроизводството. Избата предлага 

Димят, враченски мискет и Пино ноар – розе.  
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БИРИТЕ НА "ГЛАРУС КРАФТ БРЮИНГ", село Слънчево 

 

                    

Създадена през 2014 г., днес „Гларус" е най-голямата от крафт пивоварните в България и в 

сравнително кратката си история успя да обогати пазара на качествена българска бира. За 

ценителите на пенливия алкохол пивото отдавна не е само тъмно или светло. Във всеки сезон, 

дори всеки месец, крафт пивоварите се стараят да предложат по нещо ново. За тях изразът 

„лимитирано" не е само маркетингов ефект, а реално ограничение на сериите, за да се 

гарантира, че всяка ще бъде най-добре приготвената, с най-хубав вкус и най-подходяща за 

сезона.  Защото е скучно да пиеш само един вид бира - „Гларус" предизвикват вкусовете с мед, 

плодове, тъмен и светъл малц, шоколад, карамел, различна горчивина и киселинност.  

Почитателите на крафт бирите са постоянно в търсене на нови вкусове и съчетания. Те оценяват 

експеримента, авторския почерк на технолога, качеството на вложените суровини. Бирата е от 

напитките, познати от дълбока древност, но в същото време тя се развива непрекъснато като 

вкус, технология, търсене. При този тип бира няма толкова голяма сезонност - пие се по всяко 

време на годината, за разлика от масовите, които сме свикнали да виждаме в топлите месеци. 

За крафт пивоварите през лятото голямата консумация е по морето, през останалото време се 

премества в София, така че продажбите се задържат на приблизително еднакво ниво през цялата 

година. „Гларус" се стараят суровините за производство на бирата да бъдат основно български 

- медът и плодовете са специалните вкусове от местни овощари, част от хмелът също.  

Любителите на бира особено ценят крафт бирите и марката „Гларус“ – най –големият 

производител на крафт бири в България, следва да бъде използване за привличане на 

посетители към територията на МИГ Девня – Аксаково  
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7.   ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО БРАНДИРАНЕ 

 
 

Маркетингът на дестинацията се отнася до стратегически подход за развитие на  

регион/място, разглеждан в рамките на идентичност, култура, туризъм.  

Маркетингът на дестинацията не е само съвкупност на физически атрибути, като  

например географско местоположение, природа, архитектурна среда, атракции,  

настаняване и транспорт, а също така и от социални и културни активи.  

В този контекст се разглеждат икономическите и културни интереси на местните  

общности, местния бизнес и туристите и гостите в региона. Участниците в маркетинга на 

дестинацията са разнообразни и следва да бъдат достатъчно активни. Маркетингът на 

дестинацията може да  доведе до развитието на силна марка регион/място. 

Положителната и уникална идентичност на мястото дава  конкурентно предимство  на 

процесите, свързани с маркетинг/брандинг на място или дестинация. 

 

При разработване на териториален бранд, базиран върху местния потенциал, ресурси,  

идентичност и култура,  следва да се работи върху идентифициране на конкретни 

компоненти: 

 

 Име, образ, марка, символ, дизайн, които целят да бъдат разпознаваеми и чрез 

подчертаване на своята уникалност да се разграничават от тези на други региони;  

 Идентичност на мястото, което е огледало на специфична териториална   реалност, 

възприятия и оценки от много и различни вътрешни и външни образи  и специфична 

цялостната  положителна репутация;  

 Възприятието  на  хората  за  региона  е  съвкупност  от  основните  ценности, като 

природни,  културни,  туристически,  търговски,    политико-икономически  послания,  

човешки капитал  и инвестиционен потенциал. 
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Разработването  и  прилагането  на  териториална  марка  продукти  и  услуги  цели  прибавяне  

на  добавена  стойност  към  местен  за  дадена  територия  продукт  и  увеличаване на  печалбата  

при реализацията му.   

Продуктите  с  добавена  стойност  носят ползи,  свързани  с  маркетингова  стойност, с  

образование, с екологични аспекти. В селскостопанския сектор продуктите  с  добавена  

стойност  отварят  нови  пазари,  повишават  печалбата  на  земеделските  стопанства  и  

удължават  периода,  в  който  може  да  бъде  реализирана произведената продукция. 

Добавената  стойност  подпомага месния бизнес  да  запази  и  изгради  трайна  лоялност  към  

съществуващите  клиенти.  Местните  производители  могат бързо да навлязат на нов пазар, 

като предложат подобрен  продукт, който предлага по-голяма стойност на клиентите в 

сравнение с  тези  на  конкурентите. Добавената  стойност  предлага  конкурентно  предимство  

за  производители,  които  оперират  на  пазар, пълен с  конкуренти,  предлагащи  подобни  

продукти  или  услуги.   

Добавянето  на  стойност  води  до  подобряване  на  икономическото  положение  на  местните  

оператори,  което  на  свой  ред  допринася  за  просперитета  на територията.  Развиването на 

дейности, чиято цел е да се  добави  стойност  посредством  местна  марка  продукти  и  услуги,  

не  само  дава  възможност  за  разработване  или  поддържане  на  устойчива  местна  икономика, 

но също и за извличане на  полза от всички налични ресурси  (човешки, икономически, 

културни) съществуващи на територията, за да се  насърчи местното развитие. 

Налагането на местна марка/и и  продукти  ще  допринесе  за  създаване  и  утвърждаване  на  

месна идентичност , развитието на пазар за местни производства, които ще  окажат  въздействие  

върху  развитието на  територията  на  МИГ. 

 

Целта на марката е да насърчи местните заинтересовани страни - земеделски производители и 

преработватели, занаятчийски производители и доставчици на услуги, които: 

     - извършват своята дейност в региона 

     - дейностите се извършват по начин, щадящ околната среда; 

    - допринасят за опазването на природното и културното наследство и поддържане на 

традициите. 

Марката ще допринесе за затвърждаване на връзките по веригата производители-

преработватели-потребители, утвърждаване на реномето и търсенето на местните продукти от 
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региона на пазара, насърчаване на посещенията в района за селски, културен, кулинарен 

туризъм. 

Марката може се присъжда на продукти, стоки и услуги, които отговарят на критериите за 

сертифициране и гарантира, че продуктът/услугата е резултат от дейността на местен 

производител, е качествен, и с производството му е направен принос за запазването на 

традициите и на околната среда. 

 

 

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и чиято основна функция 

е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. 

Марките са знаци, използвани в търговията за идентифициране на продукти. 

Марката е символът, чрез който всеки продукт се отличава от друг и това важи за всички сфери. 

Ако марката се регистрира, тя може да бъде защитена и да се надгражда във времето. 

Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки е 

създадена със Спогодбата от Ница от 15 юни 1957 г.  

Известна и като „Класификацията от Ница“ това е система за класифициране на продукти и 

услуги при регистриране на марки. Осъвременява се на всеки 5 години от експерти. Последната, 

десета актуализация, групира продуктите в 45 класа (1 – 34 за стоки и 35 – 45 за услуги). 

Националното и европейското законодателство разглеждат търговската марка като форма на 

собственост. Правата на собственост по отношение на търговската марка могат да бъдат 

установени чрез регистрация на марката в Държавният регистър на марките, който се води и 

поддържа от Патентното ведомство.  

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител и се придобива, считано от датата на 

подаване на заявката.  

Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея 

и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който 

е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е 

регистрирана. 

Право върху марката се придобива за срок от десет години, считано от датата на подаване на 

заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за 

допълнителни периоди от десет години. 
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За да е успешна марката, потенциалните участници, сред които се включват не само 

производителите на месни храни и напитки, но и доставчиците на туристически услуги – местна 

за настаняване, заведения за хранене, читалища, организатори на местни празници и фестивали 

и т.н. следва да бъдат привлечени от МИГ и да изразят своята мотивация да участват във 

формирането на териториалната марка.  

 

За стартирането на процеса е необходимо предварителна подготовка и тестване на мнението 

чрез съвместна работа на няколко екипа: 

 Група в която участниците вземат позиция и дават предложения  директно в 

дискусиите, в образователни дейности и развитие на марката и чрез предоставяне на 

собствена продукция за промоции;  

 Група, която ще извършва комуникацията и привличането на местни фирми и 

земеделски производители които се интересуват от местни продукти под обща марка 

от целевата зона. 

 Група, която ще работи по предложението  за рамка и вида на местна марка, вида и 

броя на производителите, предприемачите, продуктите. Марката трябва да има 

отличителен характер. 

 

След провеждането на консултации и постигането на съгласие относно вида на местна 

търговска марка, следва да се направи широко представяне на продуктите и услугите, които се 

предлага да бъдат включени в  марката,  и стартиране на процедура за регистрация. 

Процедурата по защита на търговска марка е сравнително евтина, а също така и кратка като 

продължителност – около 1 година. Цената за регистрация на търговска марка се определя от 

броя на класове за стоки и услуги от  съгласно Спогодбата от Ница от 15 юни 1957 г и броя на 

държави, за които ще се иска защита на марката. 

 

Първа стъпка: 

 

Инициаторът, носителят или юридическото лице, което ще регистрира марка на територията на 

МИГ следва да направи предварително проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения, действащи на територията на Република България и/или в 

чужбина. 
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Целта на проучването е да се направи проверка за наличие на идентични или сходни марки или 

географски означения, заявени или действащи на територията на: 

 

 Република България; 

 определена страна, по нейното национално законодателство; 

 определена страна - членка на Мадридската спогодба и Протокола към нея. 

 

Проучването е безплатно и се извършва изцяло по електронен път. Проучването обикновено е 

еднократно.  

При проверка за наличие на идентични или сходни марки, действащи на територията на 

Република България се предоставя и абонаментно проучване, при което се извършват четири 

проучвания в рамките на една година (в края на всяко тримесечие) по зададени от получателя 

на услугата данни. Проучването е платено. 

Едногодишният срок започва да тече от датата,  на която е заплатена таксата. 

Предоставената информация, може да се използва от потребителите, за да не се допусне 

нарушаване на наличните по-ранни права в областта, за която искат регистрация на марка. 

 

Втора стъпка: 

 

Заявяване на марката. 

Заявители на марки могат да бъдат както български физически и юридически лица, така и 

чуждестранни такива, като чуждите физически и юридически лица извършват действия пред 

Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост. Българският 

закон не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което 

да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да 

регистрира марката. 

За получаване на регистрация на марка е необходимо да се подаде заявка в Патентното 

ведомство на Република България - директно, по пощата, по факс или по електронен път.  

 

Заявката преминава през две служебни  проверки – относно окомплектоването на 

документите и относно самия запазен знак, който се заявява за регистрация като марка. 
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7.1 Предложение за регионално брандиране на територията на МИГ ДЕВНЯ – 

АКСАКОВО 

 

Местната марка може да бъде използвана и присъждана  както на  предприемачите в 

туристическия бизнес /къщи за гости, заведения за хранене, организатори на фестивали и 

различни събития и др./ , така и от местни производители на храни и напитки и занаятчии. 

Изключително важно за успеха на регионалното брандиране е  да бъде прието подходящо 

наименование на марката, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на 

територията, чрез :  

 

 Представянето на възможността посетителите в района да общуват с природата и 

културата чрез  фокусиране върху уникалната културна и природна среда; 

 Получаване на по-добро разбиране, оценка и удовлетвореност от контакта с културата и 

природата и съответното преживяване, т.е. акцент върху добрата интерпретация; 

 Демонстриране на постоянни и целенасочени усилия за постигане на най-добри 

практики на територията на МИГ; 

 Пряк принос към опазване на културното и природно наследство и генериране на 

добавена стойност за територията; 

 Популяризиране на елементи от местната култура в предлаганите продукти, т. е. респект 

към местната култура; 

 Стремеж към коректност относно представяната информация и реклама, формиращи 

реалистични очаквания у гостите, т.е. спазване на принципите на отговорния маркетинг. 

 

При регионалното брандиране на територията на МИГ Девня-Аксаково могат да бъдат 

привлечени следните участници, разделени по групи със техни продукти: 
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Традиционни Местни храни 

участник продукти 

Слънчево агро ЕООД Пакетирани сушени сливи. 

Земеделски производители на мед 

Коста Николов,  

Красен Христов ,  

Дамян Георгиев ,  

Балю Недев Василев  

Иван Андонов Ципов  

Димитър Димитров Христов  

Милко Балинов Русев   

Божидар Георгиев Кючюков 

Пакетиран  мед -  горски билки, акация, 

липа и манов. Пакетчета с дизайн на 

дървена лъжица. 

КПУ "СЪЕДИНЕНИЕ 95" 

 

Консервирани плодове и зеленчуци. 

Пакетирани семена. 

 

Доматената къща в село Кичево 

 

Пакетирани биологични зеленчуци: 

домати, краставици, тиквички, камби, 

пипер, зеле и свежа коприва, свежа 

салатка био, лук и чесън био, спанак, 

рукола, грах. Пакетирани биологични 

плодове: ябълки, круши, сливи, череши 

и др. 

АСЕН ГРИГОРОВ ЕТ Продукти от десертни сортове грозде. 

ЕКОФРУТ ООД Плодови и зеленчукови консерви 

ЗП Иван Борисов Различни видове млечни и месни 

продукти 

Мандра Автентика Биологично Прясно мляко,  Кисело 

мляко, Кашкавал, Пресносолно сирене,  

Зряло сирене, Чисто масло. 
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Ферма „Овчарника“: Сирене, кашкавал, кисело мляко, краве 

масло) от собствените животни по 

стари български рецепти. 

Ферма с.Водица Зеленчуци, млечни продукти, пчелен 

мед 

Татковата градина Пакетирано биологично Годжи бери и 

производни продукти. 

Ферма  село Изворско - Златина Георгиева 

 

Фермерски кашкавал с маслини и 

смокини 

Ферма за охлюви, село Кичево Консервирани и пресни продукти 

ЖАР - МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД Традиционни месни продукти по 

автентични рецепти 

БРАТЯ СТЕФАНОВИ И СИНОВЕ Традиционни месни продукти по 

автентични рецепти 

 

Ядки „Бонго и Лонго“ ООД Пакетирани ядки 

ЗП Красимир Иларионов - на култивирани 

гъби - с. Яребична 

ХРИСКА ДИМОВА - култивирани гъби - с. 

Въглен 

ТРЮФЕЛИ ДИМИТРОВИ" ЕООД - 

диворастящи гъби и трюфели – гр. Аксаково 

 

Сушени и пресни гъби и трюфели 

Квирест ООД Соев кашкавал "Тофу", соево сирене 

"Тофу" 

Бирите на "Гларус Крафт Брюинг" Различни видове бира 

Винарска изба – Варна”,  

Винарска изба DE VINA,  

Винарна „Побити камъни“ 

Местно вино от традиционни сортове 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
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Холидей Парк Виви, с.Осеново; 

Къща за гости Анкона, с.Осеново; 

Вила Лили, с. Генерал Кантарджиево; 

Къща за гости Балтаджиев, село 

Климентово; 

Вила Пролет, село Генерал 

Кантарджиево; 

Вила Бела, село Генерал Кантарджиево; 

Къща за гости Панайотовата, село 

Долище; 

Къща за гости Спирови, град Игнатиево; 

Къща под наем Лефтерови, село 

Куманово; 

Къща под наем Георгиевата къща, село 

Генерал Кантарджиево; 

Вила Дон Чипоне, село Куманово; 

Комплекс Къща и механа Чапая, Кипра; 

Къща за гости Канарата, Девня; 

Къща Инфинити, Девня; 

Еко селище – с.Доброглед 

Хотел „Девня“; 

 

 Работещи под обща териториална 

марка и предлагащи еднакви стандарти 

за качество  

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Вид Име на обект Населено 

място 

  КАФЕ - 

АПЕРИТИВ 

Игнатиево 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Сити Гардън Аксаково 

  

 

 

 

В заведенията следва да се предлагат 

местни храни и напитки  
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Ресторант Гагаузите Кичево 

Питейно 

заведение 

Лебед Аксаково 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Крейзи Бийч Осеново 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Палма Осеново 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Наздраве Кичево 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Аксаково Аксаково 

Ресторант Трите 

воденици 

Долище 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Бар Бистро 

Болеро 

Аксаково 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Чумацкий 

шлях 

Осеново 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

Гозбичка Игнатиево 

Питейно 

заведение 

Просеко бар   

Питейно 

заведение 

скай снек бар Аксаково 
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Питейно 

заведение 

извори Любен 

Каравелово 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

АДАТА Девня 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

БИСТРО 

"БЕГОНИЯ" 

Девня 

Ресторант   Девня 

Ресторант МЕХАНА 

"ВЪЛШЕБЕН 

ИЗВОР" 

Девня 

Ресторант МЕХАНА 

"ЧАПАЯ" 

Кипра 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

БИСТРО 

"ВКУСНИЯТ 

ОБЯД" 

Девня 

Питейно 

заведение 

КАФЕ-

АПЕРИТИВ 

"АМЕЛИЯ" 

Девня 

Заведение за 

бързо 

обслужване 

"АИДА" Девня 

Кафе-

сладкарница 

КЪРТИКЪ Девня 

Ресторант ТАНИТА Девня 

Ресторант ВИЛА 

МАРЦИАНА 

Падина 

 

АТРАКЦИИ 

Иван Борисов  посещение във фермата и дегустации 
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Бирите на "Гларус Крафт Брюинг" Посещения в пивоварната и дегустации 

Ферма „Овчарника“: посещение във фермата и дегустации 

Кравеферма с.Водица:   посещение във фермата и дегустации 

Татковата градина Посещения в градината и дегустация  

Ферма за охлюви:  

Доматената къща Посещения в зеленчуковите градини, 

участие в производство на лютеница на 

място, бране на плодове и зеленчуци 

директно от градината 

Винарска изба – Варна”,  

Винарска изба DE VINA,  

Винарна „Побити камъни“ 

Дегустация на вино и местни продукти 

КУЛТУРА, ПРИРОДА И МЕСТНИ ТРАДИЦИИ 

Еко селище Доброглед, намиращо се в 

с.Доброглед.. Селището е в стил на 

старинния български бит и традиция. Идеята 

на еко селището е да се практикува 

алтернативен и еко туризъм. Това е първото 

еко селище в страната, изградено с 

традиционни юрти. Към обекта има и къща 

за гости - Козаревата къща.   

Туристически обект Вълшебен извор, гр. 

Девня. „Вълшебното” му име се дължи на 

факта, че през него минава един от най-

големите карстови извори в България - този 

на река Девня.  

 

Представяне на обектите и включване в 

регионалната марка. Предлагане на 

местни храни и напитки от територията 

на МИГ „Девня-Аксаково“ 

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ СВЕТА 

МАРИНА, който се провежда  през юли 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 
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Местност "Света Марина", с. Ботево, 

Община Аксаково. 

Античен фестивал "Марцианопол - животът 

в древния град" 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Музей на мозайките – спомен за 

Марцианопол (гр. Девня) 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Общински преглед на самодейността 

“Батова” – провежда се ежегодно в края на 

м. май. 

 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Коледно надпяване с. Слънчево. 

 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Етнографска сбирка в с. Кипра Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Ритуал „Камилата” – Ритуалът се провежда 

основно в с. Кипра и е уникален за 

Варненска област.  Традиционно се е 

изпълнявал в „мръсните дни” между Коледа 

и Ивановден (по нов стил).  

 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Петльовден  –  В деня, в който православната 

църква празнува „Сретение Господне”- 2 

февруари, в Девня се отбелязва и 

„Петльовден”. Празникът е посветен на 

мъжките рожби и за тяхно здраве, по стар 

български обичай, се коли петел. 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 
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Свети Герман (Герман Градушкар) – 

Празнува се за измолване на дъжд и срещу 

градушка. При безводие, в късна пролет, 

тъптъкчани (жителите на с. Кипра) правили 

молебен за дъжд и берекет. 

Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Крепост Михлюз тепе Провеждане на празници с дегустации 

на местни продукти от регионалния 

бранд 

Природен феномен „Побитите камъни”, 

известен още като „Каменната гора” и 

„Дикилиташ” 

Включване в регионалното брандиране 

на територията. Може да се използва 

като символ за проекта.  

Част от Природен парк "Златни пясъци”, 

който се намира в най-източната част на 

територията 

. За туристите и любителите на 

природата са разработени пет 

туристически и пет специализирани 

маршрута, които представят 

биологичното и ландшафтно 

разнообразие, които могат да се 

включат в бранда 

Част от резерват Батова. Резерватът е 

разполоожен в лонгозна гора по долнто 

течение на р. Батова 

Батова представлява комплекс с 

различни по характер местообитания, 

които са характерни както за типични 

горски видове, така и за водолюбиви 

птици и птици, обитаващи земеделски 

площи. В района са установени са 184 

вида птици, от които 50 са включени в 

Червената книга на България 

Аладжа манастир Красивата природа наоколо в съчетание 

с историческите и християнските 

забележителности го правят прекрасно 

място за културен, поклоннически и 

екологичен туризъм. От 2009 г. в 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на Споразумение №РД 50-185/29.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР     57          

Аладжа манастир се реализира 

уникален аудиовизуален спектакъл 

„Легенди от Аладжа манастир”, който 

представлява нова туристическа 

атракция за гостите на региона. 

Може да се използва като символ за 

проекта. 

 

 

 

7.2. Пример за добра практика за регионално брандиране в България 

 

Добра практика за регионална марка за туризъм и местни продукти е „Регионална марка 

Странджа“. 

Посещавайки Природен парк "Странджа", гости и туристи попадат в район със запазена 

природа, а обектите, сертифицирани с Регионалната марка "Странджа" се управляват с 

отговорност към природата. 

За създаване на териториалната си марка, Природният парк е разработил план за действие с цел  

сертифицирането  на  територията, допринасящо за отговорното поведение спрямо околната 

среда, подобряване на качеството на живот, заетостта на територията с акцент и върху местните 

продукти и  услугите . Проектът е разделен  на три паралелни фази :  

 марка “Качество“ 

 марка  „Околна  среда”,   

 “екоетикет”  и  “териториално  управление  на  околната  среда”.  

 Проектът демонстрира утвърдените изисквания за сертифициране и по-точно сертифициране 

по EMAS .  

  

Регионалната марка на ПП “Странджа” цели да развие местни продукти, селско стопанство, 

туристически услуги, базирани на устойчивото ползване на природните ресурси и „зеленият” 

имидж на Странджа. Сертифицирани са различни обекти, включително предприемачи в 

селския и екологичен туризъм, фермери, пчелари, събирачи на билки и др. Регионалната марка 
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за природен парк “Странджа” е гаранция за качество за туристическите услуги и произведените 

в него стоки. 

 

Да си носител на Регионална марка "Странджа" е голяма чест, но и отговорност, защото това е 

запазена марка за изключителна природа и за качество на туристическото предлагане, в унисон 

с нуждите на природния парк и местните хора. 

Марката се присъжда от Местна сертифицираща група, която включва независими оценители, 

представители на Дирекцията на ПП "Странджа", БФБ и местните общности. 

Дава се за срок от 3 години, след което обектите отново преминават процес на сертифициране, 

за да докажат, че все още отговарят на високите стандарти, свързани с качество на 

обслужването и екологосъобразност, а именно: 

 Акцент върху природната среда, културните и исторически забележителности; 

 Акцент върху добрата интерпретация, доказана практика на екологична; 

 устойчивост и минимално негативно екологично въздействие; 

 Принос към природозащитата; 

 Принос за местната общност; 

 Уважение към местните традиции и култура; 

 Грижа за клиента 

 

До този момент в Странджа са сертифицирани 23 обекта за настаняване и четири туристически 

атракции. 

В марката са включени Обекти за настаняване, сертифицирани с Регионална марка "Странджа"; 

Туристически атракции, сертифицирани с Регионална марка "Странджа".  

Обектите и услугите с марка „Странджа” налагат на пазара продукт, който гарантира 

персонализирано обслужване и непосредствен контакт с местната общност, възможност за 

съпреживяване на местния бит, култура и традиции, в т. ч. кухня и напитки. Продуктът с марка 

„Странджа”  има за основно конкурентно предимство доказана екологична устойчивост и грижа 

за опазване и съхранение на природните и антропогенните ресурси на територията. Марката за 

доказано качество ще позволи на посетителите в района на Парк „Странджа” да избират 

качествените места за настаняване и допълнителните услуги, доверявайки се на гаранцията, 

дадена чрез марката. 
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Марката за качество “СТРАНДЖА” доказва на гостите, че къщите, семейните хотели и 

услугите, носители на тази марка са преминали през солиден и отговорен процес на оценяване, 

целящ задоволяване на нуждите на посетителите на района и дори надхвърляне на техните 

очаквания. Само сертифицирани обекти могат да носят запазената марка за качество, след като 

преминат независима оценка. 

Адрес на марката: http://forthenature.org 

 

 

 

 

8. ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ ЗА БРАНДИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

 

Регионалният брандинг е едно съвсем ново течение в глобалния маркетинг. В днешно време, за 

да може един град, регион или държава да се отличи от "конкурентите си", следва да приеме 

методите и стила на комуникация на успешните търговски марки. Целта на бранда е да отличи 

продукта от този на конкурентите, да засили възприятието за стойност и удовлетворението от 

преживяването. Поради непрекъснато увеличаващия се избор пред потребителите, важността 

на брандинга прогресивно нараства с годините. Клиентите са склонни да плащат повече за 

утвърдени и популярни марки. Изграждането на успешна бранд идентичност е конкурентно 

предимство и съответно лост за увеличаване на продажбите и печалбата. 

МИГ Девня-Аксаково притежава всички предпоставки за развитие на устойчив туризъм, с 

акцент върху уникалната природа, естетическите качества на ландшафта, традиционната 

култура и бит на местните общности, добрата кухня и напитки от региона. 

Териториалното брандиране може да бъде  запазена марка, която идентифицира качествени 

натурални селскостопански и хранителни продукти и напитки, уникални занаятчийски 

продукти и услуги, както и туристически услуги. 

Целта на брандирането е да насърчи местните заинтересовани страни - земеделски 

производители и преработватели, занаятчийски производители и доставчици на услуги, които: 

 извършват своята дейност в региона 

 дейностите се извършват по начин, щадящ околната среда; 
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 допринасят за опазването на природното и културното наследство и поддържане на 

традициите. 

Въвеждането на местна марка ще допринесе за затвърждаване на връзките по веригата 

производители-преработватели-потребители, утвърждаване на реномето и търсенето на 

местните продукти от региона на пазара, насърчаване на посещенията в района за селски, 

културен, кулинарен туризъм. Марката следва да се  присъжда на продукти, стоки и услуги, 

които отговарят на критериите за сертифициране и гарантира, че продуктът/услугата е резултат 

от дейността на местен производител, е качествен, и с производството му е направен принос за 

запазването на традициите и на околната среда. 

 

 

9. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 Стратегия за ВОМР на МИГ Девня – Аксаково 

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в република България, 2014-

2030 г. Актуализирана версия 2017 г 

 Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г. 

 Програма    за развитие на туризма на територията на община Девня    за периода 2018 -

2022 година 

 Информация от природен парк Странджа 

 Национален туристически регистър 


