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Утвърденият нов финансов план на Стратеги-
ята за Водено от общностите местно развитие 
е във връзка с единадесетото изменение на 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода  2014-2020 г. С изменението на програ-
мата е осигурено допълнително финансиране 
по подхода Водено от общностите местно раз-
витие в размер на над 68 млн. лева. 

Във връзка с предоставена възможност 
за увеличаване на финансовия ресурс за 
изпълнение на Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие МИГ Девня – Аксаково 
подготви и представи Заявление за промяна 
на споразумението за изпълнение на СВОМР. 

В представеното пред УО на ПРСР заяв-
ление е предвидена допълнителната финан-
сова подкрепа в размер до 799 000,00 лева и 
определената сума за дейности по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на 
финансовата подкрепа до 114 000 лева. Заедно 
с предоставения допълнителен финансов ре-
сурс МИГ „Девня – Аксаково“ бяха прехвърлени 
допълнително средства от мерки, които няма да 
бъдат реализирани през настоящия програмен 
период.

В изпълнение на чл.14, ал.1 от Споразумение 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 
г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ предприе 
действия по подготовка на документация към 
Заявление за промяна на споразумение за 
изпълнение на СВОМР, което следва да бъде 
подадено до УО на ПРСР 2014-2020 г.

На 14.05.2021 г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
публикува на електронната си страница обява 
за провеждане на обществено обсъждане. 
В обявата и приложената обосновка към нея 
запознаха местната общност за допълнителния 
финансов ресурс който може да ползва МИГ 
Девня – Аксаково. В приложената информация 
местната общност бе запозната с усвоените 
средства по съответните мерки от стратегията.

В рамките на определения срок 24.05.2021 г. 
постъпиха предложения и мнения за начина по 
който следва да бъде изразходван допълнител-

ния финансов ресурс. Данните от проведеното 
обществено обсъждане на Стратегията за воде-
но от общностите местно развите е обобщена в 
Справка от проведено обществено обсъждане 
и приложена към Заявление за промяна на 
споразумение.

Във връзка с изискването на чл.14, ал.1, т.1 
от Споразумение за изпълнение на СВОМР 
за предоставяне на решение на колективния 
върховен орган на МИГ за промяна в одобре-
ната стратегия за ВОМР, на 26.05.2021 г. бе 
проведено заседание на Общото събрание на 
МИГ. Членовете на общото събрание на МИГ 
бяха запознати за предоставената от УО на 
Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020г. възможност за увеличаване на 
финансовия ресурс на стратегията. 

Извършен бе и преглед на проведените 
процедури и анализ на усвоените средства от 
бюджетите на съответните мерки: (Таблица 1, 
стр. 2).

От представените данни за изпълнението 
на СВОМР е видно, че интереса на бенефици-
ентите от бизнеса е насочен преди всичко към 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“. Въпреки високия бюджет по 
мярката – 750 000,00 лева, още в рамките на 
първия прием, осъществен с два крайни срока, 
бюджета е усвоен.

Същия анализ на данните показва изклю-
чителни висок интерес към публичните мерки. 
Бюджета по всички публични мерки е заявен с 
постъпили проектни предложения още на първи 
прием. Изключение правят мерки 7.6 и 8.1 при 
които не бе осъществен прием. В същия момент 
бюджета в одобрената СВОМР за публичните 
мерки в рамките на втори и трети приоритет 
(1430000,00 лева) е по-малка от бюджета на 
първи приоритет (1503000,00 лева)

Видимо лошото състояние на публичната 
инфраструктура на територията на МИГ „Де-
вня – Аксаково“, установено и с анализа при 
подготовката на СВОМР дава основание за 
нейното приоритизиране при разпределяне 
на допълнителните средства, предоставяни с 
Единадесетото изменение на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
В същата насока са и постъпилите пред-

ложения, във връзка обявеното обществено 
обсъждане, обявено на електронната страница 
на МИГ „Девня – Аксаково“.

С оглед на изложеното до тук, на основа-
ние чл. 18, ал.1, т.1, от Споразумение № РД 
50-185/29.11.2016 г., във връзка с чл. 36, ал.1 
от ПМС 161/2016 г., във връзка с чл. 39, т. 1 
от Наредба 22/2015 г. Колективния върховен 
орган на МИГ „Девня – Аксаково“ взе решение 
допълнително предоставените средства за 
увеличение на финансовия ресурс на стратеги-
ята да бъдат разпределени по следния начин: 
(Таблица 2, стр. 2).

В хода на подготовка на Стратегията за ВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“, при провеждането 
на информационните събития и обсъждането 
на евентуалните мерки за реализирането й, бе 
заявен интерес от община Аксаково за осъщест-
вяване на проект за залесяване в общински 
горски терени, както и от настоятелствата на 
няколко православни храма за осъществяване 
на проекти за основен ремонт на храмовете.

В тази връзка в Стратегията ВОМР бяха за-
ложени мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ и 
мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“

МИГ „Девня – Аксаково“ подготви и стартира 
процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ 
- „Проучване и инвестиции, свързани с под-
държане, възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство на селата“ с 
два крайни срока за кандидатстване – 09.12.2018 
г., 17.00 часа и 14.01.2019 г., 17.00 часа.

В рамките на сроковете за кандидатстване 
екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ консултира 
няколко идеи за подготовката на проекти. Въ-
преки този факт при откриване на приема по 
процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ 
- „Проучване и инвестиции, свързани с под-
държане, възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство на селата“ 

Управляващият орган на Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г. одобри 

допълнително финансиране на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“
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не постъпиха проектни предложения.
В последствие се установи, че кандидатства-

щите църковните настоятелства не са получили 
съгласието на Епархийския съвет за подаване 
на проектно предложение. От коментара на по-
тенциалните кандидати стана ясно, че съгласие 
за кандидатстване Епархийският съвет не е 
склонен да даде и за в бъдеще.

На 12.06.2019 г. в офиса на МИГ „Девня 
– Аксаково“ постъпи писмо с изх. № 2600-
449/12.06.2019 г., с което община Аксаково ни 
уведомява, че след влизането в сила на новия 
лесоустройствен план за общинските и дър-
жавни гори на територията на област Варна, е 
установено, че в горскостопанския план за об-
щина Аксаково не са предвидени територии за 
залесяване и общината не би могла да подготви 
проект по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, 
както първоначално е възнамерявала.

В тази връзка МИГ „Девня – Аксаково“ изпрати 
писмо изх. № 19-2-108/18.06.2019 г. до община 
Девня, с което отправи запитване дали общи-

ната, като допустим кандидат, възнамерява да 
кандидатства с проект по въпросната мярка. С 
писмо изх. № 6300-55-(1)/20.06.2019 г., община 
Девня ни уведоми, че не е заявявала интерес 
към мярката и към този момент няма промяна 
в тяхното становище.

Тъй като по мярката допустими кандидати са 
и Сдружения с нестопанска цел от територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“, а и с оглед макси-
мална публичност и прозрачност по отношение 
изпълнението на Стратегията за ВОМР, МИГ 
„Девня – Аксаково“ публикува на електронната 
си страница проект на предлаганото измене-
ние на Стратегията за публично обсъждане. 
Публичното обсъждане се проведе в периода 
30.07.2020 г. – 09.08.2020 г.

След проведена процедура по мярка 7.5 „Ин-
вестиции за публично ползване в инфраструк-
тура за отдих, туристическа инфраструктура“, 
при одобряването на единственото постъпило 
проектно предложение от страна на ДФЗ, е 
извършена редукция на бюджета с размера 

на заложения от кандидата ДДС. Тази сума 
остава като остатък по бюджета на мярката. 
Към мярката липсва интерес, а ниския размер 
на остатъчния бюджет я прави още по- неатрак-
тивна, поради което предвиждаме неговото 
пренасочване.

След проведена процедура по мярка 
3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“, при 
одобряването на проектното предложение на 
Община Девня от страна на ДФЗ, е извършена 
редукция на бюджета с размера на заложения 
от кандидата ДДС. Тази сума остава като оста-
тък по бюджета на мярката. Към мярката липс-
ва интерес, а ниския размер на остатъчния 
бюджет я прави още по-неатрактивна, поради 
което предвиждаме неговото пренасочване.

Съгласно решение на Колективния върховен 
орган на МИГ Девня – Аксаково остатъчния 
финансов ресурс след проведени приеми на 
проектни предложения ще бъде разпределен 
по следния начин: (Таблица 3).

Таблица 3

Заявените изменения по реда на чл.18, ал.1, 
т.1 и т.3, буква „б“ от Споразумение № РД 50-
185/29.11.2016 г. водят до следното изменение 
в бюджета на стратегията: (Таблица 4, стр. 4).

В заключение на представената до тук 
информация в Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ следва да бъдат извършени 
следните изменения и допълнения:

1. В раздел 6.1. Индикативно разпределение 
на средствата по програми/фондове и по мерки, 
сумата по бюджета за мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ се зави-
шава от 750 000,00 лева на 1 035 000,00 лева.

2. В раздел 6.1. Индикативно разпределение 
на средствата по програми/фондове и по мерки, 
сумата по бюджета за мярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширя-
ването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ се завишава от 780 000,00 
лева на 1 507 627,88 лева.

3. В раздел 6.1. Индикативно разпределение 
на средствата по програми/фондове и по мерки, 

сумата по бюджета за мярка 7.5. Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура се намалява от 
170 000,00 лева на 141 642,36 лева.

4. В раздел 6.1. Индикативно разпределение 
на средствата по програми/фондове и по мерки, 
сумите по бюджета за мярка 7.6 „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, въз-
становяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“ се намалява 
от 100 000,00 лева на 5 900,00 лева.

5. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на 
средствата по програми/фондове и по мерки, сумите 
по бюджета за мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ 
се намалява от 70 000,00 лева на 4 900,00 лева.

6. В раздел 6.1. Индикативно разпределение 
на средствата по програми/фондове и по мерки, 
сумата по бюджета за мярка 3.1.1  „Изграждане 
на ИКТ инфраструктура в общинските админи-
стративни сгради“ се намалява от 310 000,00 
лева на  283 929,76 лева.

7. В раздел 6.1. Текущи разходи и популяри-

зиране на стратегия за водено от общностите 
местно развитие, сумата по бюджета за теку-
щите разходи се увеличава от 977 728,00 лева 
на 1 091 728,00 лева.

В изпълнение на чл.14, ал.1 от Споразуме-
ние за изпълнение на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие №РД50-
185/29.01.2016 г. МИГ „Девня – Аксаково“ 
подготви, комплектува и представи пред УО на 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. изискуемата документация 
в рамките на указанията срок.

Съгласно заповед №РД 09-829/18.08.2021 
г. на Ръководителя на Управляващия орган на 
Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г. е утвърден новия 
финансов план за изпълнение на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Утвърдения нов финансов план на Стратеги-
ята за Водено от общностите местно развитие 
е във връзка с единадесетото изменение на 
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Програмата за развитие на селските райони за 
периода  2014-2020 г. С изменението на програ-
мата е осигурено допълнително финансиране по 
подхода Водено от общностите местно развитие 
в размер на над 68 млн. лева. С промените се 
предвижда осигуряване на финансов ресурс за 

подготовка на СВОМР за следващия програмен 
период, както и увеличаване на бюджета на 
всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 
хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 
2025 година.

Приеми по мерките по които е предвиден 

допълнителен финансов ресурс ще бъде стар-
тиран след като бъде сключено допълнително 
споразумение към Споразумение за изпълне-
ние на Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксако-
во“ №РД50-185/29.11.2016 г. (Таблица 5).

Първоначално 
одобрен бюджет на 
стратегията в лева

Изменен финансов 
ресурс на стратеги-

ята в лева

Първоначално одобрен 
бюджет по ПРСР /ЕЗФРСР/ 

в лева

Изменен бюджет 
по ПРСР /
ЕЗФРСР/

Бюджет по ОПРЧР /
ЕСФ/ в лева

Бюджет по ОПИК /
ЕФРР/ в лева

6 363 000,00 7 162 000,00 2 933 000,00 3 732 000,00 1 480 000,00 1 950 000,00 

Таблица 5

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в работна среща за 
„Набиране  на идеи в подкрепа на разработването на нов 

национален план за биологично производство в контекста на 
европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.“

Таблица 4

На 23 юни 2021, х-л „Парк и спа Хотел Мар-
ково“ гр. Пловдив бе проведена работна среща 
за „Набиране на идеи в подкрепа на разработ-
ването на нов национален план за биологично 
производство в контекста на европейската 
зелена сделка и амбициозните цели за 2030г.“. 
Работната среща е организирана от Звено за 
управление на Национална селска мрежа.

Основни цели на срещата:
- да се създадат условия за взаимен обмен 

на опит, знания и информация с цел набиране 
на идеи за разработването на нов Национален 
план за биологично производство в контекста 
на Европейската зелена сделка и препоръките 
на ЕК;

- да бъдат генерирани нови решения и 

предложения от заинтересованите страни 
въз основа на прегледа на съществуващия 
„Националния план за действие за развитие 
на биологичното производство“ до 2027 г. и 
добрите европейски практики;

- да се установи какви партньорства, кому-
никационни връзки и нови механизми биха 
способствали за разработването на новия план 
и неговото имплементиране в европейските 
инструменти за финансова подкрепа;

- да бъде получена обратна връзка по темата 
от широк кръг заинтересовани страни и своевре-
менното и адресиране към УО с предложения;

- получаване на насоки от заинтересованите 
страни за намаляване на административната 
тежест в биологичното земеделие;

- да се мобилизират заинтересованите стра-
ни в тематичната работа на Националната сел-
ска мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ).

В програмата на мероприятието бяха вклю-
чени следните теми:

- Тема: Постижения на биологичното зе-
меделие у нас, нужди и ефекти от Зелената 
сделка - презентирана от доц. Божидар Иванов, 
ИАИ към ССА;

Доц. Божидар Иванов започна своята лекция 
с запознаване на участниците в работната сре-
ща с принципите на биологичното земеделие. 
Биологичното земеделие се базира на следните 
основополагащи постулата:

- Здравето – поддържане и повишаване 
плодородието на почвата, растенията, живот-
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ните и хората;
- Екологията – основаване на жизнените 

екологични системи и цикли, работа с тях и 
поддържането им;

- Грижата – управляване с внимателно 
премислен подход, за да се защити благоден-
ствието на настоящите и бъдещи поколения, и 
на околната среда.

Дял на площите с Биологично земеделие 
от използваемата земеделска площ в %и 
място по ред в ЕС по този показател на 
някои страни членки.

Страни 2013 2019
% Място % Място

ЕС-28 5,70 7,92
България 1,13 27 2,34 26
Гърция 7,36 10 10,26 11
Франция 3,66 19 7,72 16
Полша 4.65 17 3,49 23
Румъния 2,06 25 2,86 24

Зелената сделка 
Европейската комисия:
• Стратегия „От фермата до трапезата“ – за 

справедлива, здравословна и екологосъобраз-
на хранителна (продоволствена) система;

• Стратегия за биологичното разнообразие 
(да върнем природата в живота си) до 2030 г.

Целите на тези стратегии са взаимообвърза-
ни и обединяват околната среда (природата), 
селскостопанските производители, преработ-
вателната промишленост и потребителите в 
съвместни усилия за постигане и осигуряване 
на едно устойчиво бъдеще.

Зелената сделка
Биологичното земеделие е щадяща окол-

ната среда практика. ЕК ще стимулира разви-
тието на биологичното земеделие в ЕС с цел 
използване на 25% от общата земеделска земя 
за биологично земеделие до 2030 г.

Биологичното земеделие може да се раз-
глежда като инструмент за постигане на целите 
на Зелената сделка.

• БЗ не използва химически средства за рас-
тителна защита и минерални торове;

• БЗ допринася за намаляване на употребата 
на пестициди, торове и антибиотици в селското 
стопанство;

• БЗ има неутрално или положително въз-
действие върху околната среда;

• БЗ предотвратява загубата на биоразно-
образие;

• БЗ осигурява безопасна, питателна, устой-
чива храна.

(Таблица 1)
Изводи
• България е между лидерите в ЕС по размер 

на площите с биологично отглеждани лозя, 
сертифицирани площи за събиране на диво-
растящи плодове, билки и гъби и биологично 
отглеждани пчелни семейства.

• Увеличаване на площите и броя оператори, 
но не и резултатност – произведена продукция 
и нейната реализация.

• Съществува голяма зависимост на произ-
водителите на биологични продукти от плаща-
нията по линия на ПРСР.

• Увеличение на БЗ движено от публичното 
подпомагане без сериозна пазарна ангажира-

ност ще изисква значителни публични разходи.
• Потребителското търсене на храни стъпва 

не само на цените на продуктите, а на съотно-
шението цена – качество.

• Сертификация на продукта, а не само на 
процеса на производство ще даде нови въз-
можности за развитие на БЗ.

- Тема: Нови инициативи на ЕС в конте-
кста на Зелена сделка и необходимост от 
разработването на нов Национален план за 
биологично производство с цели за пости-
гане до 2030 година. Темата бе презентирана 
от експерти на звеното за управление на На-
ционалната селска мрежа;

Участниците в работната среща бяха запоз-
нати с цeлите на ЕС за Биоразнообразие 2030, 
а именно:

Опазване на природата:
• Правна защита на най-малко 30 % от сухо-

земната територия на ЕС и да се осигури инте-
гриране на екологичните коридори в рамките на 
ефективно действаща трансевропейска мрежа 
за защита на природата;

• строга защита на най-малко 1/3 от защитени-
те зони на ЕС, вкл. всички останали девствени 
и вековни гори в ЕС (целта представлява 10 % 
от сухоземната територия на ЕС, а защита към 
момента имат 3%);

• ефективно управление на всички защитени 
зони, като се определят ясни приро-дозащитни 
цели и мерки, подходящ мониторинг

Възстановяване на природата:
• възстановени значителни площи от увре-

дени и богати на въглерод екосистеми, да не 
се наблюдава влошаване на тенденциите в 
опазването и състоянието на местообитанията 
и видовете и да бъде постигнат благоприятен 

природозащитен статус или поне положителна 
тенденция при най-малко 30 % от тях;

• да се постигне обрат в тенденцията на 
намаляване на опрашителите;

• рискът от химически пестициди и тяхното из-
ползване да бъде намален с 50 %, а употребата 
на по-опасните пестициди да бъде ограничена 
с 50 % (и във F2F);

• най-малко 10 % от земеделските площи да 
са разположени в зони с високо разнообразие 
на ландшафта;

• най-малко 25 % от земеделската земя да 
се управлява съгласно принципите на биоло-
гичното земеделие (и във F2F) и да се увеличи 
значително използването на агроекологични 
практики;

• в ЕС да бъдат засадени 3 милиарда нови 
дървета при пълно съобразяване с екологич-
ните принципи;

• да бъде постигнат значителен напредък във 
възстановяването на замърсени терени;

• да се възстановят най-малко 25 000 km 
свободно течащи реки;

• да се намали с 50 % броят на видовете, 
включени в Червения списък, които са застра-
шени от инвазивни чужди видове;

• загубите на хранителни вещества от торове 
да бъдат намалени с 50 %, което ще ограничи 
употребата на торове с поне 20 % (и във F2F);

• градовете с най-малко 20 000 жители да 
разполагат с амбициозни планове за еколо-
гизиране;

• да не се употребяват химически пестициди 
в уязвимите зони (например в зелените градски 
пространства в ЕС).

Лекторът запозна участниците в срещата 
с препоръките на ЕК към държавите членки 

Експертна оценка по индикаторите за Биологично земеделие
Резултат Производни индикатори Оцен-

ка 1-5
Въздействие Оценка 

1-5

П о с т и г а н е  н а 
2 5%  п л о щ и  с 
биологично зе-
меделие от ИЗП 
до 2030г. или 1,3 
млн. ха

Производство на конвен-
ционални продукти

3- Конкурентоспособност на 
земеделието на външни 
пазари

3-

Производство на биопро-
дукти

4+ Потребителски цени на 
храните и местното произ-
водство

3+

Качество на продукцията 2+ Изменение на дела на сел-
ското стопанство в иконо-
миката

3-

Площи с конвенционално 
земеделие

3- Отражение върху заетост-
та

2+

Площи с биологично зе-
меделие

5+ Отражение върху здравето 
и качеството на живот

4+

Брой животни конвенцио-
нално земеделие

1- Промени във въглеродния 
отпечатък и парнииковите 
емисии

3-

Брой животни биологично 
земеделие

2+ Запазване на биоразноо-
бразието

3+

Доходи на земеделските 
производители

3- Консумация и търсене на 
храни 

2-

Търсене на работна сила в 
земеделието

3+

Промяна на добавената 
стойност в земеделието

2-

Изменение в общия брой 
на стопанствата

1+

Таблица 1
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по отношение на техните бъдещи страте-
гически планове по ОСП, в които се обръща 
внимание на икономическите, екологичните 
и социалните предизвикателства пред евро-
пейското селско стопанство и селските райо-
ни, като се поставя акцент върху целите на 
Европейския зелен пакт, включително целта 
до 2030 г. 25 % от земеделската земя да бъде 
обработвана по правилата на биологичното 
земеделие.

«…държавите членки се приканват да 
определят в своите стратегически планове 
по ОСП национални стойности за тези цели 
на Зеления пакт. Държавите членки следва 
да насочат вниманието си към увеличаване 
на площта за биологично производство, като 
определят целеви проценти или насърчават 
положителните тенденции, на основата на 
средните стойности и тенденциите в Евро-
па. От държавите членки ще се очаква да се 
съобразят с гореспоменатите препоръки при 
изготвянето на своите национални страте-
гически планове по ОСП.»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content /BG/
TXT/?uri=CELEX:52020DC0846 

„План за действие за развитието на 
биологичното производство“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/
?uri=CELEX:52021DC0141R(01) 

Тъй като мащабът на биологичното произ-
водство и на потреблението на биологични 
продукти се различава в значителна степен 
между държавите членки (делът на земедел-
ската земя, която се обработва по правилата 
на биологичното земеделие, варира от едва 
0,5 % до максимални стойности от над 25 %) 
от ключово значение е всяка държава член-
ка възможно най-бързо да разработи своя 
национална стратегия относно биологичното 
земеделие, която да се основава на изчерпате-
лен анализ на сектора и да съдържа свързани 
действия, ясни срокове и национални цели. 
Всички държави членки следва да обяснят 
как смятат да допринесат за постигането на 
общата за ЕС цел, като определят национална 
стойност за дела на заделената за биологично 
земеделие площ, който да бъде достигнат до 
2030 г., вземайки предвид своите различни 
начални позиции. За да се гарантира успехът 
на националните планове за биологичното зе-
меделие, държавите членки следва да изградят 
подходящия капацитет за изпълнението им. 
Комисията ще следи напредъка на държавите 
членки по отношение на постигането на техните 
национални цели, което ще осигури на нея и на 
държавите членки възможност да се обсъжда 
изпълнението на предложените действия и да 
се предоставят насоки относно необходимите 
и целесъобразни корекции.»

«Всички институции на ЕС, държави членки и 
заинтересовани страни трябва да бъдат изцяло 
ангажирани в разработването на необходимите 
мерки за постигането на водещата цел на плана 
за действие: да се осигури стабилна основа за 
бъдещето на сектора.»

Оси, отразяващи структурата на веригата на 
доставки на храни и амбициите на целите за 
устойчивост на Зелената сделка:

Ос 1: стимулиране на търсенето и гарантира-
не на доверието на потребителите

Ос 2: стимулиране на конверсията и засилва-
не на цялата верига на стойността

Ос 3: биологичното земеделие като водещ 
пример: подобряване на приноса на биологич-
ното земеделие за устойчивостта на околната 
среда

Трите оси ще бъдат подкрепени от 23 дейст-
вия, продължавайки някои от успешните дейст-
вия 2014-2020 г., както и предлагайки набор 
от нови действия и мобилизирайки различни 
източници на финансиране.

По-силна подкрепа в новата ОСП «ОСП 
ще бъде мобилизирана изцяло в подкрепа 
на изпълнението на плана за действие», като 
финансовата подкрепа за биопродукти ще 
продължи да се предлага чрез:

• ангажименти за развитие на селските 
райони; 

• еко-схеми;
• техническа помощ и обмен на най-добри 

практики и иновации;
• консултантските услуги в земеделските 

стопанства за насърчаване обмен на знания- 
като част от AKIS.

Фокус върху научните изследвания и инова-
циите- нови възможности чрез предложената 
мисия по „Хоризонт Европа“ за добро състояние 
на почвите и храните и чрез партньорствата, 
по-специално свързаните с агроекологията и 
продоволствените системи.

Ос 1: Стимулиране на търсенето и гаранти-
ране на доверието на потребителите

За да подкрепи непрекъснатия растеж и да 
поддържа печеливш пазар за биологични опе-
ратори, Комисията ще предприеме действия за:

• популяризиране на биологичното земеде-
лие и логото на ЕС;

• насърчаване на столови с биопродукти и 
увеличаване на използването на зелени об-
ществени поръчки;

• засилване на биопродуктите в училищни 
схеми;

• предотвратяване на измами с храни и укреп-
ване на доверието на потребителите;

• подобряване на проследимостта;
• улесняване на приноса на частния сектор.
Ос 1: Примери
* Популяризиране на биологичното земе-

делие и логото на ЕС
• държавите членки могат да намалят 

ставките на ДДС за биологичните плодове и 
зеленчуци;

• повишава осведомеността на произво-
дителите на биологични продукти от ЕС за 
възможностите за износ;

• засилване видимостта на сектора чрез 
награди, с които се признават високите пости-
жения в рамките на;

• веригата за доставки на биологични храни;

• информационни кампании;
• промоционални кампании;
• участието в панаири;
• сътрудничество с държавите членки;
* насърчаване на столови с биопродукти 

и увеличаване на използването на зелени 
обществени поръчки;

• развитието на столови, в които се предлагат 
предимно биологични хранителни продукти;

• предлагането на уязвимите лица на ваучери 
за биологични храни

КЛЮЧОВИ ДАННИ: Копенхаген е първият 
град, в който 100 % от обществените столови 
работят с биологични продукти, идващи от 
около 25 000 ha биологично обработвана зе-
меделска земя, главно в околностите на града. 
Виена разполага с мрежа от биологични градски 
градини с площ от около 860 ha, от които също 
се снабдяват обществените столови, по-специ-
ално яслите. В обществените столови на Рим 
всеки ден се сервират около 1 милион порции 
биологични храни.

* насърчаване на столови с биопродукти 
и увеличаване на използването на зелени 
обществени поръчки

• при изпълнението на такива процедури за 
възлагане на обществени поръчки следва да 
се обръща специално внимание на малките 
стопанства, на микропредприятията и на МСП;

• Комисията ще използва националните 
планове за действие относно биологичното 
земеделие, за да следи прилагането на ЕОП, и 
приканва държавите членки да увеличат използ-
ването на ЕОП от страна на публичните органи;

• Комисията ще прикани държавите членки 
да продължат дела на биохрани в училищните 
схеми, а тези, които са изостанали, ще трябва да 
положат допълнителни усилия. ЕК ще проведе 
проучване относно реалната цена на храните, 
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включително ролята на данъчното облагане, с 
цел да бъдат изготвени препоръки.

* предотвратяване на измами с храни и 
укрепване на доверието на потребителите;

• строг надзор над системите за контрол в 
държавите членки и в трети държави;

• ЕК ще подкрепя държавите членки с на-
соки относно засиления контрол на вноса на 
границите;

• ще разработи системи за ранно преду-
преждение, използващи изкуствен интелект за 
извличане на данни в ЕС

* подобряване на проследимостта
• от 2021 г. нататък ЕК ще разработи база 

данни със сертификатите на всички оператори 
от ЕС, а по-късно и на съответните оператори 
от трети държави;

• ЕК ще насърчава регистрирането на ком-
петентните органи и на надзорните органи и 
подписването на сертификатите за инспекция 
в TRACES по електронен път;

• цифрови продуктови паспорти, изкуствен 
интелект, „блок чейн“.

* улесняване на приноса на частния сектор
• предлагане на биологични продукти в 

своите столови;
• предоставяне на своите служители „биоче-

кове“, които те да могат да използват за закупу-
ване на продукти на биологичното земеделие;

• ролята на търговците на дребно и на едро, 
кетъринг услугите, ресторантите и други дру-
жества в информирането и популяризирането;

• ЕК ще се стреми да получи ясни анга-
жименти от заинтересовани страни за подкрепа 
и увеличаване на разпространението и продаж-
бата на био продукти в контекста на заложения 
в стратегията „От фермата до трапезата“ 
кодекс за поведение за отговорни стопански и 
маркетингови практики и ще разпространява 
най-добрите практики чрез подходящите плат-
форми- платформата на заинтересованите 
страни в областта на кръговата икономика;

• ЕК ще създаде партньорства с дружества, 
които искат да насърчават използването на 
биологични продукти като част от своята кор-
поративна политика за устойчивост.

Ос 2: Стимулиране на конверсията и засил-
ване на цялата верига на стойността

За да продължи напредъка в производството 
и преработката, планът за действие ще:

- насърчава конверсията, инвестициите и 
обмена на най-добри практики;

- разработване на секторен анализ за увели-
чаване на прозрачността на пазара;

- подпомага организацията на хранителната 
верига;

- укрепване на местната и дребномащабната 
преработка и насърчаване на късите вериги на 
търговия;

- подобряване на храненето на животните в 
съответствие с био правилата;

- засилване на биологичната аквакултура.
Ос 2: Примери
* насърчава конверсията, инвестициите и 

обмена на най-добри практики;
* подкрепа ЕЗФРС
• насърчаване обмена на най-добри прак-

тики (образователни и обучителни програми, 
курсове, материали и т.н.) на равнището на 
ЕС и на национално равнище, което ще даде 
възможност на доставчиците на образование 
(напр. технически училища, университети) да 
разработват курсове по биологично земеделие 

като част от общия учебен план и да представят 
иновативни решения, насочени към сектора 
на биологичното земеделие (производство, 
преработка, търговия на дребно и потребление);

• ще бъдат създадени мрежи на ЕС от 
демонстрационни земеделски стопанства по 
конкретни теми, за да се насърчава основан на 
участието подход (разпространение);

• най-добрите практики и полезните вза-
имодействия с проектите по Европейското 
партньорство за иновации за селскостопанска 
производителност и устойчивост ще се популя-
ризират посредством бъдещата мрежа по ОСП;

• разработване на секторен анализ за увели-
чаване на прозрачността на пазара;

• полагането на още усилия за редовно съби-
ране, анализ и разпространение на информа-
цията ще увеличи прозрачността и доверието в 
сектора на биологичното производство;

• от 2022 г. нататък ЕК ще засили събирането 
на пазарни данни в сътрудничество с държавите 
членки и ще включи биологичните продукти в 
анализите на обсерваториите на пазара на ЕС.

* подпомага организацията на хранител-
ната верига;

• „групово сертифициране“;
• „организация на производители“;
• от 2022 г. нататък ЕК ще повишава осведоме-

ността и ще предоставя по-добра информация 
относно „груповото сертифициране“, даващо 
възможност на дребните земеделски стопани 
да споделят разходите и административната 
тежест по сертифицирането, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/848;

* укрепване на местната и дребномащаб-
ната преработка и насърчаване на късите 
вериги на търговия

• от 2023 г. нататък ЕК ще работи с държавите 
членки и заинтересованите страни, за да насър-
чава местната и дребномащабната преработка, 
в съответствие с целта на Регламент (ЕС) 
2018/848 относно биологичното производство, 
за да бъде постигнат напредък по създаването 
на „по-къси вериги на доставките на биологични 
продукти, осигуряващи екологични и социални 
ползи“;

• ЕК ще насърчава държавите членки да 
подкрепят развитието и въвеждането на „био-
области“.

«Биологичното земеделие е развито главно 
на равнището на първичното производство, а 
биологичната преработка е по-слабо развита 
и регулирана. Поради това инвестирането 
в техники за внимателна преработка и в 
устойчиви опаковки за повторна употреба, 
както и постигането на по-добро разбиране 
на проблемите, свързани с качеството и 
сигурността във веригите на доставките на 
биологични продукти, в съчетание с регула-
торните мерки, са важни за създаването на 
нова стойност за потребителите.»

Дефиниция: „Биообластта“ е географска 
област, където земеделските стопани, обще-
ството, туристическите оператори, асоциациите 
и публичните органи сключват споразумение 
за устойчиво управление на местните ресурси, 
основаващо се на принципите и практиките 
на биологичното производство. Целта е да се 
увеличи до максимум икономическият и соци-
ално- културният потенциал на територията. 
Всяка „биообласт“ включва елементи, свър-
зани с начина на живот, храненето, човешките 
отношения и природата. Това води до местно 

селскостопанско производство, което се цени от 
потребителите и следователно има по-висока 
пазарна стойност.»

«проблемите със снабдяването с основни 
добавки в биологичното животновъдство се 
увеличават»

* подобряване на храненето на животните 
в съответствие с органичните правила

• подкрепа за научните изследвания и ино-
вации чрез „Хоризонт Европа“ в областта на 
алтернативните източници на биологични вита-
мини и др. вещества, които може да се окажат 
необходими, и в областта на алтернативните 
източници на протеини, като се отчита тяхната 
техническа и икономическа осъществимост;

• ЕК да разгледа начините за подкрепа на 
заявленията за одобряване на фуражните 
добавки, произведени без ГММ, фуражите на ос-
новата на насекоми, както и морските суровини;

• през 2022 г. ЕК ще приеме инициатива за 
водораслите, за да подкрепи производството 
на водорасли в ЕС и да подпомогне сектора на 
водораслите в ЕС, за да се гарантира снабдя-
ването с водорасли като алтернативна фуражна 
суровина за биологичното животновъдство.

Ос 3: Органичното земеделие като водещ 
пример: подобряване на приноса на био-
логичното земеделие за устойчивостта на 
околната среда

Комисията ще подобри допълнително при-
носа на биологичния сектор за устойчивостта 
и екологичните предизвикателства чрез дейст-
вия, фокусирани върху:

- намаляване на отпечатъка върху климата 
и околната среда;

- повишаване на генетичното биоразнообра-
зие и увеличаване на добивите;

- разработване на алтернативи на спорните 
суровини и други продукти за растителна 
защита;

- повишаване на хуманното отношение към 
животните;

- по-ефективно използване на ресурсите.
«Биологичното земеделие следва да бъде 

пример за подражание. То не е единствената 
устойчива селскостопанска система, но 
засега, докато не бъде напълно въведено 
улавянето на въглерод в селскостопанските 
почви, то е единствената система, призната 
с надежден метод за сертифициране. В това 
си качество тя следва да служи за пример 
по пътя към по-устойчиви селскостопански 
практики, по-добро използване на възобно-
вяемите източници, по-строги стандарти 
за хуманно отношение към животните и 
по-високи доходи за земеделските стопани.»

Ос 3: Примери
* намаляване на отпечатъка върху климата 

и околната среда: от 2022 г. ЕК ще пред-
приеме създаването на пилотна мрежа от 
биологични стопанства, които оказват поло-
жително въздействие върху климата, с цел 
споделяне на най-добрите практики- „живи 
лаборатории“ и разработването на водещи 
инициативи, както и чрез други дейности, 
способстващи за улавянето на въглерод в 
селскостопанските почви;

* повишаване на генетичното биоразноо-
бразие и увеличаване на добивите от 2022 г. 
нататък ЕК ще:

• задели финансиране по „Хоризонт Европа“, 
за да се окаже подкрепа за опазването и използ-
ването на генетичните ресурси, за дейности по 
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предварителна селекция и селекция на сортове 
и за осигуряване на наличие на биологични се-
мена, както и за да се допринесе за създаването 
на биологичен хетерогенен растителен репро-
дуктивен материал и сортове растения, които 
са подходящи за биологично производство;

• създаде мрежи на ЕС от демонстрационни 
земеделски стопанства, за да се насърчава 
основан на участието подход (разпростра-
нение); най-добрите практики и полезните 
взаимодействия с проектите по ЕПИ- АГРИ 
ще се популяризират посредством бъдещата 
мрежа по ОСП;

• засили предоставянето 
на консултантски услуги 
като част от AKIS;

• подкрепя научните из-
следвания и иновациите 
във връзка с подобряването 
на добивите от биологично-
то земеделие.

* разработване на ал-
тернативи на спорните су-
ровини и други продукти 
за растителна защита- ЕК:

• от 2023 г. нататък ще 
заделя финансиране по 
„Хоризонт Европа“ за про-
екти за научни изследвания 
и иновации във връзка с 
алтернативни подходи към 
спорните влагани ресурси, 
като ще се обърне специал-
но внимание на медта и на 
други вещества, за които е 
изготвена оценка от страна 
на Европейския орган за 
безопасност на храните;

• от 2022 г. нататък ще насърчава, когато е 
целесъобразно, използването на алтернативни 
продукти за растителна защита, като например 
продукти, съдържащи биологични активни 
вещества, въз основа на бъдещия регламент 
относно биопестицидите и чрез засилено 
предоставяне на консултантски услуги, по-спе-
циално чрез AKIS.

* повишаване на хуманното отношение 
към животните - в контекста на Платфор-
мата за хуманно отношение към животните 
ЕК ще продължи да работи с държавите 
членки и гражданското общество, за да 
открие надеждни и оперативни начини за 
по-нататъшно подобряване на хуманното 
отношение към животните в биологичното 
производство.

«В биологичното земеделие все още се 
използват много пластмаси: във фолиата 
за мулчиране, оранжериите и тунелите, фо-
лиата за силажи, мрежите за съхраняване на 
фуражи, въжетата за черупкови организми и 
опаковките. Освен от подобряване на повтор-
ната употреба, събирането и рециклирането 
на конвенционални пластмаси земеделските 
стопани се нуждаят от по-голяма яснота 

относно това как пластмасите на биологична 
основа и биоразградимите пластмаси могат 
да допринесат за кръговата икономика.»

* по-ефективно използване на ресурсите:
• ЕК възнамерява да приеме уредба от-

носно пластмасата на биологична основа, 
пластмасата, подлежаща на компостиране, и 
биоразградимата пластмаса, която уредба ще 
включва принципи и критерии, съгласно които 
използването на устойчиви материали на био-
логична основа, които са лесно биоразградими 
в естествени условия, е полезно за околната 
среда. Уредбата ще обхваща всички пластмаси, 

вкл. предназначените за използване във всички 
видове селско стопанство, и следователно 
също така ще бъде от особено важно значение 
за водещата роля на биоземеделието по отно-
шение на устойчивостта;

• ЕК ще насърчава по-ефективното и устой-
чиво използване на водите, увеличаването 
на използването на ВЕИ и чист транспорт и 
намаляването на освобождаването на храни-
телни вещества при всички видове земеделие 
– в което водеща роля ще играе биологичното 
земеделие – с участието на държавите членки 
чрез техните стратегически планове по ОСП.

- Тема: Преглед на актуалността на „На-
ционалния план за действие за развитие на 
биологичното производство“ до 2027 година. 
Участниците в работната среща изказаха мне-
ние споделиха релевантен опит. Лекцията бе 
изнесена от представител на Министерството 
на земеделието, храните и горите. 

Експерти от Министерството на земеделието 
храните и горите представиха пред участниците 
„Националния план за действие за развитие на 
биологичното производство“ до 2027 година“, 
като формулираха поставените национални 
стратегически цели за развитие на биологич-

ното производство до 2027 година. В основата 
на формулирането на целите е положено 
общото споделено разбиране на всички заин-
тересовани страни, че процесът на развитие 
на биологичното производство предполага 
не само нарастване на броя на биологичните 
оператори и увеличаване на сертифицираните 
площи, но и дейности свързани с повишаване 
на потребителското доверие към биологичните 
земеделски продукти и храни, както и:

• с разширяване на националния и външен 
пазар на биологични продукти,

• с установяването на ефективна система за 

контрол и надзор,
• със стимулиране на научните изследвания, 

образование, обучение и консултантска дейност 
в областта на биологичното производство.

В заключение експертите от Министерството 
на земеделието, храните и горите обобщиха, 
че изготвеният Националния план за действие 
за развитие на биологичното производство в 
България до 2027 г. е разработен с цел да се 
откроят реалните резултати, постигнати от 
всички заинтересовани страни по отношение 
на биологичното производство до момента и 
да се утвърди и доразвие водещата позиция 
на страната ни в редица биологични произ-
водства.

- Тема: Генериране на идеи, предложения 
и решения в подкрепа на разработването на 
нов Национален план за биологично произ-
водство в контекста на План за действие за 
развитие на биологичното производство на 
ЕК и целите цели за 2030 г., произтичащи от 
Европейската зелена сделка. Всички участни-
ци ще бъдат поканени и насърчени да дадат 
мнения и предложения. Темата бе презенти-
рана от експерти на звеното за управление на 
Националната селска мрежа;


