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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:                                                                     
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

Проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната 

идентичност“ по Административен договор № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Община „Тунджа“ е в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие 

и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-

Тунджа, основана на местната идентичност“, по административен договор № 

BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за водено от  общностите местно развитие“. 

Основната цел на проекта е: 
Създаване и утвърждаване на териториален бранд, чрез регионална колективна 

марка, основана на местната идентичност, която да създаде доверие, разпознаваемост и 

гаранция за качество, чрез сертифициране на обекти, продукти, услуги и туристически 

атракции на територията на МИГ-Тунджа. 

Местното природно, културно и историческо наследство, традициите и 

ценностите са в основата на местната идентичност. Инвестициите в тяхна подкрепа, 

съчетани с подходящ маркетинг може да ги превърне в богатство и източник на 

просперитет на местните общности. Това ще доведе до укрепване на междусекторното 

партньорство, ще се надградят възможностите за териториално развитие и 

утвърждаване и ще се повиши добавената стойност на територията на МИГ-Тунджа. 

В тази връзка, екипа за изпълнение на проекта работи заедно с Ямболска 

търговско-промишлена палата – изпълнител по договор № 43/08.04.2022 г. за 

реализиране на проектна дейност с наименование „Концепция за развитие, лого и 

слоган на регионална колективна марка за продукти и услуги от територията на МИГ-

Тунджа“.  

В резултат на изпълнение на дейността следва да бъде изработено визуално 

изображение на лого, да бъде избран текстови слоган, както и да бъде изработен 

списък от стоки и услуги, които да бъдат защитени от бъдещата регистрирана 

колективна марка. 

Използвайки експертизата на Ямболската търговско-промишлена палата, бяха 

изработени и предоставени на ръководството на Община „Тунджа“ и на екипа за 

изпълнение на проекта няколко варианти за всеки един елемент от посочените по-горе. 

Изхождайки от желанието избраното лого, слоган и списък на продукти и 

услуги, които ще бъдат защитени от бъдещата колективна марка, да отразяват мнението 

и идеите на местната общност, на стопанския и нестопанския сектор от територията на 

МИГ-Тунджа, бихме искали да Ви помолим да разгледате предложенията и да 

предоставите вашите мнения, препоръки и становища на следните контакти:  

 

Email: yccibg@gmail.com 

Адрес: лично–Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1, офис на Ямболска търговско-промишлена 

палата 

Тел.: 046/662939 
 

mailto:yccibg@gmail.com


 

Вариант на Лого, избран от Ръководството на Община 

„Тунджа“ и от екипа по проекта. 

 

 

 

 

 

 

В случай че, до крайния срок на провеждане на 

обсъждането не бъдат получени мнения, препоръки 

или становища, за Лого ще бъде избран и утвърден 

посочения по-горе вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



Вариант на Слоган, избран от Ръководството на 

Община „Тунджа“ и от екипа по проекта. 

 

 

 

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТУНДЖА THE BEST OF TUNDZHA 

 

 

 

В случай че, до крайния срок на провеждане на 

обсъждането не бъдат получени мнения, препоръки 

или становища, за Слоган ще бъде избран и утвърден 

посоченият по – горе вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЛОГАН 

Български Език Английски Език 

ТРАДИЦИИ С БЪДЕЩЕ TRADITIONS WITH FUTURE 
 

ОТ ТУНДЖА ЗА ВСЕКИ FROM TUNDZHA FOR EVERYONE 
 

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ТУНДЖА THE BEST OF TUNDZHA 
 

ОТ ЗЕМЯТА И СЛЪНЦЕТО ЗА ТЕБ FROM THE EARTH AND THE SUN FOR 
YOU 
 

ОТ ТУНДЖА ЗА ТЕБ FROM TUNDZHA FOR YOU 
 

ОТ НАС ЗА ТЕБ FROM US FOR YOU 
 

ТУНДЖА – ПРИЯТЕЛИ НА ЗЕМЯТА TUNDZHA – FRIENDS OF THE EARTH 
 

ОТ ЗЕМЯТА НА ТУНДЖА FROM THE LAND OF TUNDZHA 
 

ТУНДЖА –  ОТ СЪРЦЕ TUNDZHA - FROM THE HEART 
 

С ТУНДЖА В СЪРЦЕТО WITH TUNDZHA IN THE HEART 
 

ПРОИЗВЕДЕНО В ОБЩИНА ТУНДЖА MADE IN  TUNDZHA MUNICIPALITY 
 

ПРОДУКТ ОТ ОБЩИНА ТУНДЖА PRODUCT FROM TUNDZHA 

MUNICIPALITY 

ПЛОДОРОДИЕ ОТ ТУНДЖА FERTILITY FROM  TUNDZHA 
 

ВКУС И КАЧЕСТВО ОТ ТУНДЖА TASTE AND QUALITY FROM TUNDZHA 
 

ТУНДЖА НОСИ НАСЛАДА TUNDZHA BRINGS PLEASURE 
 

ЗАЕДНО С ТУНДЖА TOGETHER WITH TUNDZHA 
 

ОПИТАЙ ОТ ТУНДЖА TRY FROM TUNDZHA 
 

ВЗЕМИ ОТ ТУНДЖА TAKE  FROM  TUNDZHA 
 

ВСЕЛЕНАТА ТУНДЖА THE TUNDZHA UNIVERSE 
 

ИЗОБИЛИЕ ОТ ТУНДЖА ABUNDANCE OF  TUNDZHA 
 

ВАРИАНТИ НА СЛОГАН 

 



 

Вариант на Списък с услуги и стоки, които да имат 

възможност да ползват бъдещата регистрирана 

колективна търговска марка, избран от Ръководството 

на Община „Тунджа“ и от екипа по проекта. 
 

№ ПО РЕД 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОИТО ДА БЪДАТ 

ЗАЩИТЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА КОЛЕКТИВНА МАРКА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА 

1 ВИНО ОТ ГРОЗДЕ 

2 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ: СИРЕНЕ, КАШКАВАЛ, ПРЯСНО И КИСЕЛО МЛЯКО 

3 ПЧЕЛЕН МЕД 

4 МЕСНИ ПРОДУКТИ 

5 КАРТОФЕН ЧИПС 

6 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

7 СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 

8 ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ: СЛИВИ, ЧЕРЕШИ, ПРАСКОВИ, ОРЕХИ 

9 ЛИМЕЦ, БЕЛЕН СЛЪНЧОГЛЕД, ГРАХ И ДР. 

10 ФУРАЖНИ КУЛТУРИ  

11 ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ 

12 СВИНЕВЪДСТВО 

13 МЕБЕЛИ 

14 ХОТЕЛИЕРСТВО 

15 РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

16 ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ 

17 КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ - МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ, СЪБОРИ 

18 ЯЙЦА 

 

В случай че, до крайния срок за провеждане на 

обсъждането не бъдат получени мнения, препоръки или 

становища, ще бъде избран и утвърден посоченият по – горе 

Списък със стоки и услуги. 


