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Ние в Евромонтана вярваме, че бъдещето на 
европейските планински региони е в живи 

планини с интегрирано и устойчиво развитие 
и добро качество на живот. 

ВЪЗ ОСНОВА НА: 
❖ Работата свършена от Евромонтана, 

между 2000 и 2016 г.: 

- Окончателната декларация на Втората 
европейска конвенция  за планините от 
Тренто (2000 г.) 

- Заключенията на проекта от 2002-2004 г. 
относно качествени планински хранителни 
продукти, финансиран от Пета рамкова 
програма  

- Европейската харта на Евромонтана за 
качествени планински хранителни продукти, 
представена в Европейския парламент и 
подписана от 69 представители от 12 
европейски страни (през 2005 г.) 

- Заключенията на проекта Евромарк 2007-
2010 г. финансиран от Шеста рамкова 
програма 

- Заключенията на Деветата европейска 
конвенция за планините в Билбао и проекта 
от 2014 г. на ГД АГРИ „Нова ОСП: Планини 
от възможности“  

❖ Регламент (ЕС) № 1151/2012 и особено 
член 31 – и Делегиран регламент (ЕС) № 
665/2014, които въвеждат 
незадължителния термин за качество 
„планински продукт“ 

❖ Наредба ODMA RO 2011 2375 на 
Швейцарския федерален съвет от 21 май 
2014, защитаващ названията „планина“ и 
„Алпи“ и наредба DEFR RS 910.193 
относно официалните знаци за швейцар-
ски планински и алпийски продукти 

С ЦЕЛ ДА: 
❖ Стимулира развитието на планините 

чрез селскостопански продукти и да 
създаде добавена стойност в 
планинските региони чрез защита на 
качествени планински хранителни 
продукти 

❖ Избегне подвеждане на потребителите 
чрез злоупотреба на термините 
„планински“ и за да предотврати 
изкривяване на пазара чрез доставка 
на т.нар. планински продукти, които в 
действителност не са произведени в 
планински области 

❖ Увеличи конкурентоспособността на 
традиционните планински 
селскостопански системи  

❖ Защити културното наследство на 
планинските региони 

❖ Осигури доставянето на услуги за 
екосистемите чрез планински 
селскостопански системи 

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА 
КАЧЕСТВЕНИ ПЛАНИНСКИ 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   

За да подпишеш 
хартата, сканирай тук: 
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ЕВРОМОНТАНА ПРИЗОВАВА 
❖ Институциите на Европейския съюз да : 

- Отправят покана за предложения, изключително целящи качествени планински хранителни 
продукти с цел развитие на адаптирана промоционална политика въз основа на Регламент (ЕС) 
№ 1144/2014 

- Обръщат повече внимание на селскостопанските системи като например традиционно планин-
ско земеделие, като доставят екосистемни услуги в допълнение на „зелените“ мерки към ОСП  

- Приемат по-цялостен и включващ подход, когато става въпрос за планинските и, на по-широко 
ниво селските региони , чрез създаването на програма за планинските региони на ЕС  

- Подкрепят развитието на мерки, които са специални за планинските региони в рамките на 
своите програми за развитие на селските  райони и на Оперативните програми за териториално 
сближаване 

❖ Държавите членки на ЕС да :  

- Приложат Регламент (ЕС) № 1151/2012 и да въведат надеждни системи за мониторинг за 
незадължителния термин за качество възможно най-скоро 

- Приложат мерките в Общата селскостопанска политика и в Политиката за развитие на селските 
райони, подкрепяйки планинските региони, например схемата за плащане при природни 
ограничения, или да предложат подпрограми за планинските региони 

❖ Други европейски държави да: 

- Приемат законодателство в защита на планинските продукти 

❖ Регионалните и местните власти да : 

- Улеснят достъпа на участници от планинските региони в обмена на знания, изследвания и 
технологично развитие, особено чрез създаването на местни инициативни групи (подходите 
ЛИДЕР/ВОМР)  

❖ Производители, преработватели или прекупвачи от планинските региони да: 

- Остойностяват своите продукти чрез схеми за качество, включително и незадължителния 
термин за качество „планински продукт“ и да споделят своя натрупан опит 

❖ Потребителите да: 

- Купуват качествени планински хранителни продукти, които са защитени и обозначени 
като такива 

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА 
КАЧЕСТВЕНИ ПЛАНИНСКИ 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В  
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ЕВРОМОНТАНА ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА: 
❖ Развие и разпространи широко база от данни с добри практики за това как да се 

насърчават веригите за добавена стойност за качествени планински хранителни 
продукти  

❖ Засилят диалога между всички участници във веригата за добавяне на стойност на 
продукти на европейско ниво  

❖ Насърчава обмяната на опит на всички заинтересовани страни ангажирани в 
защитата на термина „планински“  

❖ Създаде работна група с цел анализ на успехите и неуспехите на стратегиите за 
добавена стойност за качествените планински хранителни продукти и да подпомогне 
разпространението на информация и опит 

❖ Засили признанието на планините като област за иновации на ниво ЕС 

❖ Развие иновативни проекти с цел да засили устойчивостта на веригите за създаване 
на добавена стойност в планините, да намали негативните ефекти от промяната на 
климата върху планинското земеделие и да се възползва от новите възможности 

❖ Подчертава включването на млади хора в дейностите, които изискват тяхното 
творчество, иновативност и динамика 

С ПОДПИСВАНЕ НА ТАЗИ ХАРТА 
Ти се ангажираш да участваш в развиването на ценни модели за 
земеделие в планинските територии и да подкрепяш планинските 

общности в остойностяването на качествени планински хранителни 
продукти чрез принос в гореспоменатите дейности. 

ЕВРОМОНТАНА И НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА: 
❖ Съветват национални и регионални власти за това как да се прилагат инструменти 

и политики за качествените планински хранителни продукти 

❖ Подпомагат улесняването на диалога между всички участници във веригите за 
създаване на добавена стойност (от производителя до потребителя) на национално 
и регионално ниво и да споделят този опит на европейско ниво  

❖ Подкрепят различните заинтересовани страни от планинските региони за 
увеличаване на осведомеността за качествените планински хранителни продукти  

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА 
КАЧЕСТВЕНИ ПЛАНИНСКИ 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

Сканирай тук за 
да подпишеш 
хартата : 


