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Обобщение 
На база на изследователските дейности по проект on INNOGROW, краткият доклад изслевда 
иновативни бизнес модели в икономиките в селските райони. Целта на това резюме  е да предаде 
позлезни идеи на законотворците при плануването и прилагането на насърчителни мерки. Представени 
са най-важните бизнес модели за предприемачество сред МСП в селски райони, както и ключови 
фактори за внедряването им. След това се описват избрани случаи на успешни предприемачески 
истории, които да илюстрират значимостта на иновациите в организацията на бизнес стратегиятаи 
цялостния устойчив растеж в селските райони. .  

Какво е бизнес модел?

Бизнес модел е организационната и финансовата „архитектура” на една компания. По същество той 
представлява основното съображение, което една компания използва, за да създава, доставя и улавя 
стойност. Тя предава информация за това как компанията взаимодейства с клиентите, управлява 
нейните активи и съчетава технически потенциал с икономическа стойност. Бизнес моделът ни дава 
информация как фирмите правят бизнес, за да постигнат оперативни цели и стратегически цели. 
Изрично или имплицитно, предприемачите разгръщат един или повече бизнес модела едновременно, 
докато те могат да адаптират своя бизнес модел в зависимост от възникващите нужди. Има 
доказателства, че успешните фирми планират своите стратегии за растеж, като внимателно обмислят 
различни аспекти на правенето на бизнес, като например веригата за доставки, търговията и 
сътрудничеството в областта на изследванията и развитието, генерирането на пазара и навлизането на 
пазара и, което е важно, стратегиите за диверсификация на продуктите. 

 Кооперативи

 Хоризонтално сътрудничество във 
веригата на снабдяване

 Вертикално сътрудничество във 
веригата на снабдяване

 R & D  коопериране

 Вътрешни R&D връзки

 Продуктова диверсификация

 

 Развитие на съществуващ пазар

 Навлизане на нови пазари

 Публично-частни партньорства

 Съвместни инвестиции

 Развитие на верига за създаване 
на стойност 
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Иновации в бизнес моделите 
Иновацията на бизнес модела включва идеята за преосмисляне на бизнес структурата и дейностите, 
за да се отговори на ясните нужди на клиентите, включително пренареждане на бизнес ресурси, 
процеси, партньорства и формули за печалба, за да се повиши стойността на предлаганите 
продукти. Иновациите в рамките на бизнес модела имат следствие от бързия растеж и 
повишаването на конкурентоспособността на бизнеса. Основните видове иновации включват 
следното:

 Иновация на модела на печалба. 

 Иновативни стратегии за ценообразуване (напр. Пакетни / гъвкави цени)

 Иновации в мрежата. Участие в съвместни споразумения с други организации

 Иновация на структурата. Организационна преориентация (например, групиране на единици / отдели)

 Иновация на процеса. Приемане на метод за подпис за създаване на стойност (напр. Производство по 

заявка)

 Иновация на продуктивността. Превъзходно проектиране на продукти / услуги

 Иновация на продуктовата система. Създаване на допълнителни продукти и услуги, които се свързват 

заедно, за да се създаде по-голяма стойност (напр. Разширения / приставки, модулни системи)

 Иновации в обслужването. Добавяне на стойност чрез поддръжка на клиенти (напр. Пробване 

преди покупка, програми за лоялност, персонализирано обслужване, лизинг или заем)

 Канални иновации. Въвеждане на иновативни начини за предоставяне на оферти (напр. 

Диверсификация, водещ магазин, изскачащо присъствие, при поискване)

 Иновация на марката. Представяне на предложения по отличителен, запомнящ се и привлекателен 

начин (напр. Съвместна търговска марка, частен етикет, сертификати)

 Иновация на ангажираността на клиентите. Иновации в предлагането на непреодолими 

взаимодействия с клиентите (персонализация, опростяване на опита, автоматизация на процесите, 

овладяване)  
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Важни факти и данни 

Фигура 1. Бизнес модели прилагани от МСП в 
селски райони като  % от МСП в селските райони, 
прилагащи бизнес модел (n=51) 

Фигура 2. Вид иновативен бизнес модел, внедрен от МСП 
като % от внедрени иновативни бизнес модели 

 (n=51) 

10%

18%

25%

25%

27%

29%

31%

31%

33%

41%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Диверсификация на продукти и услуги
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Вертикално сътрудничество  по веригата 
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Съвместни инвестции
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Фигура 4. Въздействие върху общността като резултат от иновативния бизнес модел 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Нови работни места

Подобрена ресурсна ефективност 

По-висок местен БВП 

Намаляване на вредните емисии 

Повишен капацитет за иновации и R&D 18%
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Да        Не

Фигура 3. Постижения след внедрен иновативен бизнес модел 
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Достъп до нови пазари

Ръст на клиентската база

Намаляване на разходите

По-голямо КПД

Подобрение на качеството на услугите

Затвърждаване на пазара

 Повишена ефективност и ефикасност
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AZIENDA AGRICOLA PRINCIPE PIGNATELLI – Продуктова диверсификация (Италия)  

„Azienda Agricola Principe Pignatelli е земеделска компания, основана през 1669 г. в провинция Isernia, Италия. Акцентът на 
компанията е изключително върху производството на нерафиниран зехтини вторични продукти. Създаването му е историческата ферма Principi 
Pignatelli на Monteroduni с над три хиляди вековни маслинови дървета, простиращи се в хълмиста земя с площ над 100 хектара. В 
компанията работят не повече от няколко служители. С 11 клона и дъщерни дружества, “Azienda Agricola Principe Pignatelli” е 
част от по-голяма корпоративна структура и редица МСП са част от веригата на стойността и мрежата от асоциации. Очакваната годишна печалба на компанията е 
над 130 000 евро. Като инвестира в модерни технологии за обработка, историческата фермерска къща Monterduni се превърна в модерна 
структура, която увеличава общата стойност и устойчивостта на околната среда.

Бизнес модел... 

Фирмата е превърнала традиционното производство на производството на зехтин в изящно 
изкуство, като предлага шест разновидности на зехтина, както и редица странични продукти като 
гурме храни и масла от билки или тестени изделия. Диверсификацията на продуктите е в центъра на 
стратегията на компанията за създаване на разпознаваема марка продукти. Компанията разработва 
стратегия за развитие на пазара чрез свързване с мрежи от малки и средни предприятия и търговски 
обекти, в които се предлагат нейните продукти. И накрая, но не на последно място, дружеството 
избира стратегии за навлизане на пазара като обвързване, реклама и по-ниски цени, за да увеличи 
пазарния обхват на дадените продукти.

Иновации... 

в производствения процес. Всички операции са предмет на сертификати за биологично земеделие и 
са устойчиви по отношение на използването на възобновяеми ресурси.
в продуктовата система. Компанията е събрала заедно редица елементи, за да създаде по-голяма 
стойност: вековните помещения, качеството на средиземноморския зехтин, модерните технологии и 
привлекателната марка, както и стандартизираните процеси, осигуряващи безопасност и достъп до 
премиум пазарите. По същество, компанията преследва стратегия за иновации на марката, 
представяйки продуктите си по запомнящ се и отличителен начин.
Селските селскостопански компании могат да постигнат сходни резултати по отношение на по-
висока производителност, по-добро качество на услугите и по-благоприятни пазарни позиции. 
Повторното брандиране - разказване на история за място и продукти - в комбинация с маркетингови, 
системни и технологични стратегии, които гарантират сертифициране на безопасността / 
устойчивостта и позволяват улавянето на стари и нови пазари, са силно преносими средства за 
растеж.
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THESGALA – Кооператив (Гърция) 

“ThesGala” е най-голямата гръцка млечна кооперация. Тя е основана през 2011 г. в региона на Тесалия (Гърция) с цел да предложи 
висококачествено мляко и млечни продукти на конкурентни цени, като същевременно подкрепя регионалното развитие на селските райони. 
Кооперацията образува мрежа от около 100 млекопроизводители и 55 единици за производство на мляко на крави, снабдяващи 130 тона дневно.

Бизнес модел.. 

Кооперацията “ThesGala” успя да развие широка мрежа от сътрудничество с някои от най-големите 
компании в млечната промишленост. Освен това, компанията прие иновативна система за 
дистрибуция, използвайки вендинг машини за продажба на мляко, позволявайки на потребителите 
да купуват прясно мляко директно от фермите 24/7. Днес Кооперацията има 44 магазина с автомати 
за продажба в големите градове на Гърция. Клиентът има различни опции за опаковане (стъкло, 
пластмасови бутилки за повторно използване или за еднократна употреба. Успехът на модела се 
дължи на продуктивни мрежови синергии и услуги за доставка.

Иновации... 

в мрежата. Компанията се гордее с широка мрежа от сътрудничество с най-големите млечни 
предприятия и местните фермери.
в каналите за доставка. Доставката на млечни продукти директно от фермите (особено млякото) до 
клиентите чрез автоматични машини за продажба на мляко е ключова иновация за 
селскостопанския сектор, който революционизира начина, по който земеделските и млечните 
продукти се предоставят на крайните потребители. Цените са по-ниски от средното за литър мляко, 
продавано на супермаркетите в Гърция (1.50 €), което води до значително намаляване на разходите 
по цялата верига на доставки.
Кооперацията допринася за регионалната заетост, тъй като все повече фермери се интересуват от 
присъединяването към организацията. Понастоящем в нея работят повече от 80 души, като се очаква 
този брой да се увеличи, като се отчита годишният темп на растеж на сътрудничеството 
(приблизително 15%). И накрая, кооперацията е получила награда за иновации от Атинската камара 
на търговците за своя модел на разпространение (т.е. автомати за продажба).
Прехвърляемостта на кооперативния бизнес модел за определени класове продукти или 
инфраструктурата на веригата за доставки на вендинг автомати е висока и може да се възпроизведе 
в различни селски контексти, където МСП често се сблъскват с проблеми с доставките и достъпа до 
пазара.
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Разширен обхват от възможни действия за улесняване на изграждането на капацитет и подпомагане на растежа за МСП 
в селските райони

 Осигуряване на финансиране за технологични и други иновации, благоприятстващи екологичната, 
социалната и икономическата устойчивост и растеж. Такова финансиране следва да е насочено по-
специално към малките и средни предприятия, които се сблъскват с трудности при достъпа до пазари 
поради отдалеченост, липса на стратегическо планиране на навлизането на пазара или остарели 
спецификации за безопасност и качество на продуктите. В комбинация с обучението, МСП биха могли да се 
възползват от технологични решения за преодоляване на препятствията в разпределението, намаляване на 
рекламните разходи и ефективно комуникиране със сектора, в който принадлежат, регионално и 
трансевропейско. Прозрачните процедури за финансиране биха стимулирали МСП да предприемат 
действия по отношение на повишаване на тяхната конкурентоспособност и обновяване на основния 
капитал, процес, който често инициира верижна реакция на растежа, при условие че съществуват 
подходящи инструменти за консултации, одит и контрол на качеството. По отношение на производствените 
нива и подобряването на качеството, различните технологии придобиват зрителна сила, особено в 
селскостопанския сектор и селските икономики, доминирани от първичния сектор, биха могли потенциално 
да се сблъскат с разрушителни промени с въвеждането на нови технологии. Регионалните общности като 
цяло могат да се възползват само от политики, които премахват бариерите пред технологичните иновации в 
малките предприятия.

 Да финансира професионалното обучение. В съответствие с предходната препоръка заинтересованите 
страни в селските икономики се нуждаят от специфично за сектора обучение, за да предприемат иновации. 
Например, повечето технологични иновации за селскостопанския сектор (т.е. интелигентно земеделие) 
изискват известна степен на цифрова грамотност. По-общо казано, всички конкурентни сектори са все по-
неприемливи по отношение на цифровите технологии и приложения. Поради това регионалните власти се 
насърчават да се възползват в пълна степен от възможностите на ЕС, националните и други възможности за 
финансиране, за да насърчат цифровата грамотност чрез инструменти, които подкрепят действия, 
благоприятстващи повишаването на професионалното обучение и по-специално цифровизираните 
технологии в производството и разпространението.

 Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции, особено на ПЧИ. Освен финансирането, 
регионалните власти и политиците трябва да планират стратегии и да прилагат мерки, увеличаващи 
шансовете на ПЧИ и други инвестиции. За да бъде възможно това, властите се насърчават да предприемат 
инициативи в посока на създаване на съюзи и присъствие в консорциуми за финансиране и инвестиции с 
крайната цел за повишаване на регионалната видимост и потенциал за инвестиции. Маркетингът на 
продуктите като истински регионални продукти предполага маркетинг на региона, стратегия, за която 
регионалните власти разполагат със средствата за изпълнение.

 Да се възобнови местната икономика чрез насърчаване на взаимодействието, сътрудничеството и 
споделянето на идеи. Стимулиране и включване на заинтересованите страни от МСП в практики за 
остойностяване на регионалното наследство чрез търговия и продуктови маркетинг.

 Насърчаване и създаване на транрегионални, устойчиви търговски и свързани с търговията платформи. Тъй 
като създателите на политики за регионално развитие на ЕС многократно препоръчваха, следва да се 
насърчават регионални търговски споразумения и освобождаване на търговията на това равнище, 
например във връзка със селскостопанските продукти.

 По-добро наблюдение на темповете на растеж и съответните показатели (напр. Селскостопанския БВП) и 
осигуряване на съответствие с макроикономическите политики. 
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Иновативни бизнес модели в МСП в селските райони 




