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I. Резюме

Във връзка с изпълнението на заложените мерки в одобрената Стратегия за

водено от общностите местно развитие на МИГ Девня – Аксаково“ и с оглед на това,

да  се  подобри  конкурентоспособността  на  земеделските  производители  от

територията на МИГ „Девня – Аксаково“ е необходимо проучване доколко близостта

на  тази  територия  до  големите  курортни  комплекси  „Златни  пясъци“,  „Албена“,

„св.св. Константин и Елена“ и град Варна, както и нагласите на местните земеделски

производители могат да направят възможно развитието на биологично земеделие

на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Доклада  за  извършеното  изследване  съдържа  15 раздела.  Посочена  е

методологията,  формулирани  са  изследователските  въпроси,  посочени  са

използваните в изследването методи и техники. В раздели V,VI и VII е дефинирано

понятието  „биологично  земеделие“,  разгледани  са  неговите  характеристики  и

същността му като един холистичен, екологичен подход към селското стопанство

като противовес на развитото съвременно селско стопанство, базирано на масовото

ползване  на  химически  препарати.  Посочени  са  връзките  и  значението  на

биологичното земеделие с икономиката, процесите по опазване на околната среда,

хуманното  отношение  към  животните  и  обществените  отношения.  Очертана  е

правната  рамка  за  съществуването  и  развитието  на  биологично  земеделие,

очертана от съществуващата нормативна уредба в Европейския съюз и България.

Цитирани  са  действащите  Регламенти  на  Европейската  комисия  в  тази  сфера,

акцентирано  върху  наличието  на  Информационната  система  за  биологично

земеделие (OFIS) и действащите Наредби от националното ни законодателство.

В раздел VIII е разгледано развитието на биологичното земеделие в България

за  периода  2009  –  2013г.  Подробно  са  анализирани  данните  за  броя  на

производителите  на  биологични  продукти,  площите  върху  които  се  прилага

биологично земеделие, продуктовата листа, формирана от прилаганото биологично

земеделие. Разгледано е и биологичното животновъдство.

3



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

В отделен подраздел е изготвен обзор на възможностите за подпомагане на

биологичното производство чрез Общата селскостопанска политика на Европейския

съюз през изминалия и настоящият програмен период. Посочени са възможностите

за финансиране на  биологичното производство в България чрез мерките, заложени

в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

В  раздел  IX  е  извършен  анализ  на  съществуващото  селскостопанско

производство на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и неговите ресурси.

В  раздел  X  е  изготвена  оценка  на бизнес  възможностите  на  земеделските

производители  от  територията  на  МИГ  «Девня-Аксаково»,  свързани  с

производството  на  биологични  продукти.  На  базата  на  извършеното  анкетно

проучване  са  разгледани  наличните  ресурси  -  технически,  човешки  и

организационни. Оценени са информираността и нагласите на местните земеделски

производители относно биологичното производство.

В  раздел   XI   и  XII  са  разгледани  възможностите  за  насърчаване  на

насърчаване  на  стопанския  сектор  от  територията  на  МИГ  «Аксаково-Девня»  за

производството  на  биологични  продукти.  Изследвани  са  факторите

предразполагащи  развитието  на  биологичното  производство  и  неговото  влияние

върху местната икономика,  изведени са тенденциите и възможностите за растеж

чрез прилагането на биологично земеделие, формулирани са конкретни препоръки

и насоки.

II. Описание на методологията

През  последните  години  въпросите  за  екологичните  и  социално-

икономическите  аспекти  превърнаха  биологичното  земеделие  в  основно

направление  на  устойчивото  развитие  на  селските  райони.  Нарастващата

загриженост за обезлюдяването на селските райони, разпространената бедност сред

селското население, както и неаргументираната употреба на природните ресурси,
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поставят  ключовия  въпрос  -  да  се  осигури  едновременно  природощадящо  и

икономически ефективно земеделско производство.

Селското  стопанство  като  човешка  дейност  е  много  тясно  свързано  с

природата. Земеделието оказва огромно влияние върху околната среда, като може

както да я влоши, така и да я поддържа и развива жизнена. От друга страна, през

последните години значително  се  промени  начинът  на  живот  на населението.

Все повече и по-осъзнато се търсят и се подкрепят  инициативи,  които  осигуряват

по-здравословен  и качествен  живот,  като  едновременно с  това   допринасят   за

опазване  на  природното разнообразие и възстановяване на природните ресурси.

Съвременните социално-икономически тенденции налагат търсенето на нови

земеделски  практики  и  дейности,  които  да  използват  и  развиват  регионалните

особености,  като  едновременно  с  това  предопределят  нова  роля на  актьорите -

активно участие във всички процеси чрез изграждане на силни връзки, основаващи

се на сътрудничество и коопериране.

Жизненият  район  трябва  наред  със  способността  да  реализира

положителните  аспекти  на  устойчивото  развитие  - социални,  икономически  и

екологични, да притежава и капацитет да планира, да взема решения и да действа

като едно цяло.

Целта на анализа е да се изследва потенциалът на биологичното земеделие

за  осигуряване на  подходяща  стратегия  за  стабилно  икономическо  развитие  на

земеделските  стопанства  и  жизнено  развитие  на  територията  на  МИГ  „Девня-

Аксаково“. Изготвянето на анализа е в подкрепа изпълнението на Стратегията за

Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

Основната  цел на  това  изследване е  да  се  проучи  потенциалът  и

възможностите за развитие на биологично земеделие на територията на МИГ „Девня

–  Аксаково“,  като  фактор  за осигуряване  на  едновременно  природощадящо  и

икономически  ефективно  земеделско  производство  Изготвянето  на  анализа  е  в

подкрепа изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на МИГ „Девня –Аксаково“.

Предмет  на  изследването е  съществуващото  поведение  и  нагласите  за
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промяна  поведението  на  местната  общност  в  лицето  на  земеделския  сектор  по

отношение на развитието на биологично земеделие на територията на МИГ „Девня -

Аксаково“.

III. Основни изследователски въпроси

Основната изследователска  задача  е да  бъде  установен  потенциалът  и

възможностите за развитие на биологично земеделие на територията на МИГ „Девня

–  Аксаково“,  като  се  анализира  състоянието  на  местният  земеделски  сектор,

съществуващият  опит  и  практики  за  биологично  производство  и  нагласите  за

развитие на земеделския сектор чрез производство на биологични продукти.

Основни изследователски въпроси:

1. Специфика и същност на биологичното производство, правна рамка.

2. Анализ на съществуващото биологично производство на територията на МИГ

„Девня-Аксаково“.

3. Оценка на възможностите на земеделските производители от територията на

МИГ „Девня – Аксаково“ свързани с производството на биологични продукти.

4. Възможности за насърчаване на стопанския сектор от  територията на МИГ

„Девня – Аксаково“ за производство на биологични продукти.

IV. Използван подход, методи и техники

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.

Кабинетно  проучване  –  събиране  на  данни  и  информация  от  различни

институции, събиране на познания, мнения, опит и предложения чрез анкета.

Анализ и Синтез – анализиране на базовата изходна информация и данни,

обобщаване на резултатите, изводи и препоръки.

Оценка – оценка на социално-икономическото състояние на територията  и

степен на нейното развитие.
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Сравнение – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от

проучването и наблюдението и формулиране на изводи.

Работа в екип – разпределение на задачите в рамките на екипа за изготвяне

на анализа.

SWOT  анализ  –  анализ  на  силните  и  слабите  страни,  възможностите  и

заплахите.

Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите,

ще  се  използват  геометрически  изображения  на  функционална  зависимост  с

помощта на линии на равнината. Анализа съдържа цветни карти, таблици, графики,

фигури и схеми.

V. Специфика на биологичното земеделие

Биологичното производство е важен приоритет в политиката за развитие на

земеделието в България и един от акцентите на Общата селскостопанска политика

за  периода  2014-2020  г. Насърчаването  на  земеделските  производители  за

преминаване  към  или  поддържане  на  биологично  земеделие  допринася

едновременно за:

 опазване  на  околната  среда  -  укрепва  агроекосистемите,  опазва

биоразнообразието  и  предоставя  възможност  на  бъдещите  поколения  да  се

възползват от съхранената природа;

 производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря

на  нуждите  на  нарастващ  брой  потребители,  тъй  като  използва  безопасни  и

прозрачни методи на производство;

 социален ефект  -  създава заетост  в  селските райони и  повече работни

места в сравнение с конвенционалното земеделие.

Дефиниция:

“Биологичното  (органичното,  екологичното)  земеделие”  е  практическо

използване на екологията в селскостопанското производство. Пълната дефиниция

на Министерство на земеделието в САЩ е: “Биологичното земеделие е система за
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производство  с  намалено  или  изключено  прилагане  на  синтетични  минерални

торове,  пестициди,  регулатори  на  растежа  и  стимулатори  в  животновъдството”,

което зависи от сеитбообръщенията, оползотворяването на растителните остатъци,

отглеждането  на  легуминозни  култури,  зеленото  торене  и  провеждането  на

биологична борба с вредителите, болестите и плевелите. Употребява се и кратка

дефиниция в  чисто  екологичен аспект:  Биологичното (органичното)  земеделие е

агрономия плюс приложна екология плюс опазване на околната среда.

През  1924  г.  Рудолф  Щайнер,  основоположник  на  антропософското

направление във философията, излага  своите  идеи  за  земеделие,  което  да  е в

хармония с природата, с духовните и астрални сили. Тези идеи са изложени в  курс

от 8 лекции, известни като «Земеделски курс» и дават базата за зараждане  на

биодинамичното  земеделие, от което по-късно възниква и биологичното. По-късно

в  Холандия (Ловерендале) се създава и първата биодинамична ферма.  

За първи път терминът «биологично земеделие» (organic farming) се използва

от  Лорд  Nourthbourne  (известен  като  Уолтър  Джеймс)  през  1939  г.  Терминът  е

вследствие от концепцията „стопанството като организъм”, който той използва и

разяснява  в  книгата  си  „Поглед  към  Земята”  (1940  г.).  В  книгата  той  описва

постигането  на  един  холистичен,  екологичен  подход  към  селското  стопанство.

Авторът  противопоставя  биологичното срещу  химическото  земеделие.  Лейди Ева

Балфор  (1898-1990)   смята,  че  единственият  правилен   начин  за  работа  във

фермата е цикличният сеитбооборот на земеделските  култури. Тя експериментира

дълги години своя метод в стопанството си в  Суфолк, без да употребява химически

торове, приспособявайки се към  системата за компостиране на сър Алберт Хауърд.

Лейди Балфор публикува в списание „Живата земя” много материали, свързани с

нейния опит. Така тя дава импулса за основаването на  „Почвената Асоциация” (The

Soil Association) през 1949 г. във Великобритания,  която днес играе важна роля в

Международното движение за Органично земеделие. След Втората Световна война

Лейди  Балфор  издава  списанието  „Майка  Земя”,  изцяло  посветено  на

алтернативното земеделие.
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През  50-те  години  на  20-ти  век  устойчивото  земеделие  е  основна  тема  в

научните  среди.  В  Америка  J.I.  Rodale  започва  популяризирането  на  условия  и

методи  на  органично  земеделие,  особено  към  консуматорите  чрез  промоция  на

органично градинарство.  

Първият етикет за биодинамична продукция (DEMETRA) е регистриран през

1954  г.  През  1972  г.  в  Париж  се  свиква  първият  конгрес  на  Международната

Федерация на Движението за Органично Земеделие – IFOAM, а през 80-те години на

20-ти век в целия свят фермери и консуматори започват да упражняват  натиск

върху правителствата за регламентиране на биологичното земеделие.  Това  води

до създаването на закони и стандарти през 90-те.   

През  1991  г.  Европейската  Комисия  приема  закони,  които  регламентират

упражняването на биологично земеделие. В Регламент 2029/91 на съвета от 24  юни

1991 г. са посочени изискванията, на които да отговарят биологичните  продукти.

От тогава Регламентът е променян многократно.

Основна цел на биологичното земеделие 

Целта на биологичното производство на зеленчуци е по възможност да се

съхранят и разширят естествените взаимоотношения в системата почва-растение-

животно-човек,  така  че  да  станат  излишни  замърсяващите  околната  среда

изкуствени торове и растително-защитни средства.

Основни принципи:

 свеждане  до  минимум  на  използването  на  невъзобновяеми  ресурси  и

външни ресурси;

 Рециклиране  на  отпадъците  и  страничните  продукти  от  растителен  и

животински произход като ресурс в растениевъдството и животновъдството;

 съобразяване  с  местното  или  регионално  екологично  равновесие  при

вземане на производствени решения;

 опазване  здравето  на  животните  чрез  насърчаване  на  естествените

защитни сили на животното, както и подбор на подходящи породи и животновъдни

практики;

 опазване здравето на растенията чрез превантивни мерки като:
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- избор на подходящи видове и сортове, устойчиви на вредители и болести,

подходящи сеитбообръщения,

- механични и физически методи и защита на естествените неприятели на

вредителите;

 прилагане на животновъдство, приспособено към мястото и свързано със

земята;

 произвеждане на продукти на биологичното животновъдство от животни,

които от  раждането или излюпването  си  през  целия си  живот  са  отглеждани в

стопанства с биологично производство;

 подбиране  на  породи  съобразно  способността  на  животните  да  се

приспособяват към местните условия, тяхната жизнеспособност и устойчивост към

болести или здравословни проблеми;

 хранене  на  животните  с  биологични  фуражи,  чиито  съставки  са  от

земеделски  произход  от  биологично  земеделие  и  естествени  вещества  от

неземеделски произход;

 прилагане на животновъдни практики, които укрепват имунната система и

засилват  естествените  защитни  сили  срещу  болести  и  които,  по-специално,

включват редовно движение и достъп до открити пространства и пасища, когато е

целесъобразно;

 запазване при производството  на  аквакултури на  биоразнообразието  на

естествените водни екосистеми, трайно запазване на здравето на водната среда и

качеството на заобикалящата водна и сухоземна екосистема.

VІ. Същност на биологичното земеделие.

Биологичното  земеделие  е  земеделска  система,  която  цели  да  осигури  на

потребителите прясна, вкусна и естествена храна, докато в същото време отчита и

уважава  естествените  природни  цикли.  За  да  постигне  това,  биологичното

земеделие разчита на набор от цели, принципи и практики, чието предназначение е

да  се  сведе  до  минимум  човешкото  въздействие  върху  околната  среда  и  да  се

10



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

осигури  функциониране  на  земеделската  система  по  възможно  най-естествения,

близък до природата начин.

За  да  постигне  това,  биологичното  земеделие  разчита  на  набор  от  цели,

принципи и практики, чието предназначение е да се сведе до минимум човешкото

въздействие върху околната среда и да се осигури функциониране на земеделската

система по възможно най-естествения, близък до природата начин. 

Биологичното земеделие е част от дълга верига на производство и доставки,

обхващаща секторите  на  преработване,  дистрибуция  и  продажби  на  биологични

продукти  и  в  края  на  веригата,  вас,  самите  потребители.  Всяка  дейност  в  тази

верига е организирана така, че да има полезни въздействия в широк кръг от сфери,

включително:  Опазване на околната среда;  Хуманното отношение към животните;

Потребителско доверие и Общество и икономика.

6.1 Опазване на околната среда

Природата осигурява на земеделския стопанин всички необходими ресурси за

произвеждането  на  вкусна  храна  с  високо  качество,  годна  за  консумация  без

никакви добавки. Биологичните производители се отплащат за това природно благо

като пазят и поддържат и, когато е възможно, увеличават качеството и нивото на

природния ресурс.

Почва

Смята  се,  че  почвата  е  един  от  най-важните  -  макар  и  често  третиран  с

безотговорност  и  небрежност  -  природни  ресурси.  Почвата  е  необходимост  за

живота  на  земята.  Тя  храни  растенията,  а  те  доставят  храна  и  кислород  за

животните и хората. Биологичните производители ценят и пазят този източник на

живот, като внимателно следят: състоянието на почвата, какво се влага и отнема от

нея  при  почвената  обработка  и  как  техните  дейности  оказват  влияние  върху

плодородието и състава й. 
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Биологичните производители не само поддържат почвата здрава, плодородна

и естествена, но се опитват също да подобряват нейното състояние, като осигуряват

подходящите хранителни вещества, структурни подобрения и ефективно напояване.

Добри практики, използвани от биологичните производители за поддържане и

подобряване здравето на почвата, са: 

 Прилагане на разнообразни сеитбообръщения, за да се прекъсне цикъла на

развитие  на  плевелите,  да  се  даде  време  за  възстановяване  на  почвата  и  за

генериране  на  полезни  хранителни  вещества.  Бобови  растения  като  люцерната,

например, регулират нивата на атмосферен азот в почвата. 

 Използване на органични торове, съдържащи оборски тор - за подобряване

на структурата на почвата и предпазване от ерозия 

 Стриктно  ограничаване  на  употребата  на  минерални  торове  и  на

пестициди,  за  да  се  избегнат  дългосрочните  промени  в  химическия  състав  на

почвата и "зависимостта" й от изкуствени добавки 

 Осигуряване на смесени видове пасища - за да се избегне преизпасването,

да  се  даде  време  за  възстановяване  на  почвата  и  да  се  избегне  загубата  на

хранителни вещества 

 Засяване  на  култури  за  зелено  торене  за  покриване  на  почвата  след

прибирането  на  реколтата  -  за  да  се  предпази  почвата  от  ерозия  и  загуба  на

хранителни вещества

 Засяване на жив плет и ливади около земеделските площи - друг метод за

предпазване на почвата от ерозия и загуба на хранителни вещества

Винаги,  когато  е  възможно,  биологичните  производители  използват

механични и физични методи за обработка, за да постигнат оптимален резултат за

здравето  и  структурата  на  почвата.  С  други  думи,  биологичният  производител

контролира плевелите чрез механичното им отстраняване,  а  не чрез  хербициди.

Това същевременно спомага за поддържане на биологичното разнообразие както

над, така и в самата почва. 
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Съществуват  изследвания,  според  които  биологичното  земеделие  води  до

нарастване на броя на полезните организми, живеещи в почвата, което от своя

страна допринася за жизнеността на културите и селскостопанските животни. 

Едно изследване от 2002 г.  – „Плодородие на почвата, биоразнообразие и

биологично земеделие” разкрива, че биологичното земеделие:

 Удвоява броя на торните бръмбари в почвата;

 Увеличава с 50% земните червеи;

 Води до с 50% повече късокрили бръмбари в почвата;

 Удвоява броя на паяците;

Биологичното  земеделие  поначало  предполага  по-малък  брой

селскостопански животни на хектар при извеждането им на паша. Това намалява

стреса при животните и увеличава устойчивостта им към вредители и болести, като

заедно с това ограничава степента на утъпкване на почвата и риска от ерозия. 

Освен  че  са  предпочитан  метод  от  страна  на  самите  биологични

производители,  много  от  практиките,  оказващи  благоприятно  влияние  върху

почвата, са част от законодателството на ЕС в областта на биологичното земеделие.

Например,  новият регламент на ЕС за биологичното земеделие съдържа следните

моменти: 

а)  Биологичното  растениевъдство  следва  да  използва  практики  за  оране  и

култивиране, които поддържат и увеличават съдържанието на органична материя в

почвата,  повишават  почвеното  биоразнообразие,  подобряват  структурата  на

почвата, предотвратяват прекомерното й уплътняване и ерозията.

б) Естественото плодородие и биологичната активност на почвата следва да бъдат

поддържани  и  увеличавани  чрез  многогодишно  сеитбообръщение,  включващо

използването на бобови и други култури за зелено торене, прилагане на оборски

тор или друга органична материя (по възможност компостирани), произхождащи от

биологично стопанство.

Биоразнообразие

Основен  принцип  на  биологичното  земеделие  е,  че  всеки  жив  организъм

трябва да бъде ценен: от най-малкия микроорганизъм в почвата до най-голямото
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дърво, израснало над нея. Всичко в биологичното земеделие и свързаните с него

дейности е насочено към поддържане и винаги, когато е възможно, увеличаване на

разнообразието от растения и животни. Практики, които допринасят за увеличаване

на  биоразнообразието,  са  често  резултат  от  добрите  земеделски  практики,

прилагани от биологичните производители и от правилата на Европейския съюз в

тази сфера. 

В  контекста  на  биологичното  земеделие  терминът  "биоразнообразие"

означава не само че в  биологичното стопанство съществуват  повече растения и

животни, но също и че повече растения и животни - естествени за дадения район,

живеят  по  естествения  за  тях  начин.  Особено  значение  се  придава  също  на

опазването на застрашените растителни и животински видове.

Много  практики,  които  увеличават  производителността  в  биологичното

земеделие, имат естествен съпътстващ ефект - те подобряват условията за местната

флора и фауна и така поддържат и дори увеличават естественото биоразнообразие.

Например: 

 Използването  на  оборски  тор  увеличава  концентрацията  на

микроорганизми, земни червеи, паяци и бръмбари в почвата;

 Използването  на  подходящо сеитбообръщение  и  изборът  на  подходящи

сортове, които са устойчиви на вредители и заболявания и могат да се "конкурират"

по  жизнеспособност  с  плевелите,  подсилва  развитието  на  желаните  растителни

видове и отслабва останалите;

 По-честата ротация на културите води до отглеждането на повече видове

култури, бобови и фуражни растения;

 Предпочитанието към местните растителни сортове и животински видове

поддържа естественото разнообразие в различните области;

 Използването на естествените неприятели на плевелите и вредителите,

вместо пестициди, удължава живота на животните;

Биологичните производители прилагат практики, които невинаги се съдържат

в  Регламент  или  закон,  но  които  така  или  иначе  помагат  за  поддържането  на
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естественото равновесие и биоразнообразието в и около биологичното стопанство.

Такива практики са: 

 Отглеждане на живи плетове и дървета 

 Поддържане на съществуващите ливади 

 Поддържане на естествените водни пътища 

 Опазване на дърветата и друга естествена растителност

Ограниченията  за  използване  на  торове,  пестициди  и  други  синтетични

вещества помагат също така да се избегне замърсяването на  водите и негативния

ефект  на  едно  такова  замърсяване  върху  водните  растения  и  животни.  Тези

ограничения са  също така от  полза  за избягване на  потенциалната опасност  от

"биоакумулация", при която хищниците в по-високите нива на хранителната верига,

като  например  грабливите  птици,  са  застрашени  от  гибел  в  резултат  на

консумираните  токсични  дози  химикали,  чието  количество  се  е  увеличило  в

резултат на акумулация по веригата.

Практиките,  предназначени  да  подобрят  хуманното  отношение  към

животните,  като  осигуряването  на  открити  пространства  или  пасища  за  птици,

свине, едър рогат добитък и други животни, са още един начин за подобряване на

естественото биоразнообразие. 

Регламентът  за  биологичното  производство  не  допуска  използването  на

генетично модифицирани организми при отглеждането на растения или животни.

Това  спомага  за  запазването  на  естествените  популации  растения  и  животни  и

стимулира  използването  на  много  повече  видове  растения  и  животни  в

земеделското стопанство. 

Редица изследвания показаха,  че  биологичното  земеделие произвежда по-

малко въглеродни емисии и следователно играе роля в задържането на процеса на

климатични промени. Фактори, които могат да допринесат за това, са: 

 Намалената  употреба  на  енергия  благодарение  на  рециклирането  на

отпадъци и вторични продукти -  вместо използване на изкуствени торове, чието

производство е енергийно-интензивен процес;
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 Запазването на естествената растителност и на повече растителност като

цяло;

 Задържането на въглерод в почвата, управлявана по биологичния метод е

от особена важност, с оглед подобряване съдържанието на хумус в нея;

Изследване на  Института  за  изследване на  биологичното земеделие (FiBL)

твърди,  че  от  един  хектар,  емисиите  от  въглероден  диоксид  при  биологични

земеделски системи са с 32% по-ниски от тези при системи, базирани на минерално

торене,  и  с  35-37% по-ниски  от  произведените  при  конвенционално  земеделие.

Според изследването, това се дължи на факта, че биологичното земеделие връща в

почвата  средно  12-15% повече  въглероден  диоксид  в  сравнение  със  системите,

използващи минерални торове, в резултат на благотворното си въздействие върху

почвеното плодородие и съдържанието на хумус. 

Вода

Типично за  биологичното земеделие е  отношението към водата не  просто

като  към елемент,  използван  в  земеделския  цикъл,  но  и  като  жизненоважен за

живота  на  земята  ресурс,  който  трябва  да  бъде  пазен  и  подобряван  чрез

внимателно управление. Излишно е да се казва, че земеделските производители не

пилеят излишно водата, защото знаят колко важно е грижливото й използване за

успешното отглеждане на растения и животни. Макар че използването на водния

ресурс не е включено изрично в Регламента на ЕС за биологично земеделие или на

други  нормативни  документи  за  биологичното  земеделие,  в  практиката  си

биологичните производители допринасят за: 

 Запазване на водните ресурси 

 Поддържане на високо качество на тези ресурси 

Биологичните  производители  се  стремят  да  запазят  естествените  водни

ресурси, напр. потоци и мочурища, като намаляват оттичането и загубата на вода

чрез:

 Подобряване  структурата  на  почвата  и  нейната  способност  да  задържа

водата  чрез  практики  като  подходящо  сеитбообръщение,  подходящ  избор  на

растителни сортове и използване на органичен тор 
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 Създаване  на  жив  плет,  поддържане  на  ливади  и  на  естествена

растителност, използване на практики за предотвратяване на ерозията на почвата

Опитът на биологичните производители е, че намаляването на оттичането на

вода  и  подобряването  на  качеството  на  почвата  по  тези  начини  спомага  да  се

намали нуждата от напояване на по-сухите площи. 

В  райони,  в  които  засоляването  на  почвата  е  потенциален  проблем,

запазването  на  повече  дървета  и  естествена  растителност  с  по-дълбоки  корени

помага за задържане на подпочвената вода дълбоко и избягване на засоляването на

повърхността. 

Практиките  на  биологичното  земеделие  помагат  да  се  управлява  и  дори

подобри  качеството  на  водата  чрез  ограничаване  на  количествата  химикали,

използвани в земеделието,  като по този начин се намалява и опасността от по-

нататъшно замърсяване на езера, реки, потоци и други водоизточници.

Биологичното земеделие ограничава използването на синтетични торове  и

пестициди,  както  и  на  растежни  хормони  и  антибиотици  за  животните  и

следователно не създава рискове за замърсяване на водата в езера, реки, потоци и

други  водоизточници.  Рискът  от  еутрофикация  на  водните  басейни  (там,  където

свръхрастежът  на  водорасли,  причинен  от  изтичането  на  хранителни  вeщества,

намалява съдържанието на кислород и застрашава здравето на водните растения и

животни) също се намалява. 

Ландшафт

Биологичните производители могат да видят резултатите от своя труд не само

в удовлетворението на потребителите от качествените биологични храни, но и в

положителните  ефекти  на  биологичното  земеделие  върху  земеделските  земи,

потоците,  горите  и  хълмовете,  които  ги  заобикалят.  Европейският  Регламент  за

биологичното  земеделие  не  посочва  изрично  практиките,  които  допринасят  за

управлението  и  поддържането  на  природната  среда,  но  някои  правила  и

доброволни практики, към които се придържат биологичните производители, имат

този ефект. 

17



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Всички земеделски практики неизбежно променят естествената околна среда.

Биологичното земеделие се стреми да намали този ефект до възможния минимум -

идеалното биологично стопанство се "слива" с заобикалящата го среда, то е част от

естествения ландшафт на района. 

Многобройни практики в биологичното земеделие спомагат за подобряване и

поддържане на ландшафта в селските райони, включително чрез създаване и грижа

за:

 Живи плетове 

 Ливади 

 Естествената флора и фауна 

 Естествените водни ресурси 

Разнообразието  от  сортове  и  видове,  използвани  в  биологичното

растениевъдство  и  животновъдство,  както  и  практикуваното  сеибообръщение  на

културите,  създават  по-интересен  и  разнообразен  пейзаж.  Площите  с  дива

растителност също биват запазвани, а някои диви сортове са засаждани специално,

за да се привлекат естествените неприятели на вредителите.

Освен, че създава привлекателни за окото пейзажи, биологичното земеделие

води до оформянето на ландшафта, който е подходящ и естествен за съответния

район. Това се постига чрез: 

 Използване на местните ресурси - вместо доставянето им от далечни места

 Предпочитание към местните видове растения и животни 

Практики,  които  допринасят  за  подобряване  на  структурата  на  почвата и

водните ресурси и помагат за поддържането на естествените природни баланси в

районите, в които се практикува биологично земеделие. 

Практиките  на  биологичното  земеделие,  предназначени  да  подобрят

хуманното  отношение  към  животните,  могат  също  да  направят  земеделието  по-

привлекателно за външни лица:

 На всички  отглеждани  животни  се  дава  свободен  достъп  до просторни

пасища
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 Гъстотата  на  животните  при  паша  е  по-малка  от  тази  при

конвенционалното земеделие

 Отглеждат се традиционни, характерни за района видове - биологичното

стопанство се възприема от мнозина като приятна пасторална картина 

Заедно с ползите за природата и живите организми, подобреният ландшафт

на  районите,  в  които  се  практикува  биологично  земеделие,  има  и  по-широк

социално-икономически ефект, като например превръщането на селските райони в

по-привлекателно  място  за  живот,  и  то  във  времето  на  масова  миграция  към

големите градове. 

6.2 Хуманно отношение към животните

Съвременният  потребител  с  основание  очаква,  че  основните  нужди  на

селскостопанските животни ще бъдат задоволени: добра храна, добри условия за

живот,  добри  здравни  грижи.  Биологичното  земеделие  следва  някои  уникални,

добре приспособени към конкретните нужди, принципи и практики в грижата за

животните, за да постигне тези цели.

Фураж

Биологичният  фураж  допринася  за  здравето  и  хуманното  отношение  към

всяко отделно животно. 

Ето защо биологичните производители отглеждат животните си с биологична

храна, която не само спомага за растежа и продуктивността на животното, но и за

неговото здраве и добро състояние. 

Тъй  като  качеството  и  съставът  на  биологичния  фураж  са  важни  при

производството на биологично месо и други животински продукти, тези фактори са

стриктно регламентирани. 

Например,  настоящият  Регламент  на  ЕС  за  биологичното  производство

изисква  от  биологичния  производител  да  храни  животните  си  с  минимум  85%

биологичен фураж (в зависимост от вида), а от 1 януари 2008 г. производителите

ще трябва да осигуряват 100% биологична храна за добитъка, за да имат правото
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да продават  продукцията  си  като  "биологична"  и  да  използват  логото  на  ЕС за

означаване на биологичните продукти. 

Междувременно,  новият  Регламент  на  ЕС,  който  доразвива  настоящите

правила, изисква производство на биологичен фураж: 

 От биологичен материал, освен ако земеделското стопанство не разполага

с такъв 

 При  използването  на  минимум  добавки  и  технологични  спомагателни

вещества - и то само в случай на съществена нужда от това или по определени,

специфични причини, свързани с хранителните нужди на животните 

 С грижа, чрез биологични, механични и физични методи 

Принципите на биологичното земеделие,  както и нормативната му уредба,

изискват от биологичния производител да осигури свободно пасищно отглеждане на

животните и достъп до храна, която отговаря на хранителните им нужди във всеки

етап от развитието им.

В  съответствие  с  принципа  за  използване  на  ресурсите  "на  място",

биологичният  фураж  трябва  да  бъде  произведен  по  възможност  в  самото

стопанство, в което биват отглеждани и животните.

Биологичният фураж не може да съдържа следните съставки:

 Растежни хормони 

 Синтетични аминокиселини 

 Генетично модифицирани организми 

Други съставки, като изредените по-долу, могат да бъдат използвани само

при определени обстоятелства:

 Небиологична суровина от растителен произход

 Фуражни суровини от животински и минерален произход

 Фуражни добавки

 Спомагателни  хранителни  съставки  за  животни,  като  ензими  и

микроорганизми

 Технологични спомагателни вещества
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Убеждение на  биологичните производители е,  че  по  време  на  ранното си

развитие  животни  като  телетата  и  агнетата  трябва  да  бъдат  хранени  само  с

естествено мляко - за предпочитане от собствените им майки.

Животновъдство

Животновъдството  е  една  от  сферите,  в  които  уменията  на  биологичните

производители са най-важни и ценени.

Има много принципи и практики в биологичното животновъдство, чиято цел е

да осигурят на животните комфортен и освободен от стрес живот в съответствие с

естествените им нужди. 

Важна идея в биологичното животновъдство е, че на животните трябва да се

осигури  среда,  която  е  подходяща  за  специфичните  за  вида  им  нужди.  В  това

отношение, най-практикуваните методи включват: 

 Постоянен достъп до отворени пространства 

 Добра  паша,  за  да  се  посрещнат  адекватно  хранителните  им  и

поведенчески нужди 

 Забрана на връзването или изолирането на животните 

 Подходящ подслон 

 Малка гъстота на животните 

 Усилия да се намали времето при транспорт на животните 

Общите принципи на биологичното животновъдство също така не допускат

използването на рeшетъчни и силно релефни (оребрени) подове в помещенията за

почивка. 

Биологичното животновъдство ограничава отстраняването или подрязването

на: 

 Опашките - на овцете, свинете и други 

 Клюновете - на пилетата, пуйките и други птици 

 Рогата - на едрия рогат добитък, овцете и др. 

Обичайно е в билогичното животновъдство третирането на животните да е

съобразено  с  техните  естествени,  специфични  за  вида  нужди.  Така  например,

биологичните производители осигуряват на кокошките и други носещи птици дълги,

21



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

"свободни" периоди на почивка между периодите,  в  които те носят  яйца.  Често

птиците са отглеждани в малки групи, за да могат да установят своите "социални

йерархии", както това е в дивата природа. 

Новият  Регламент за  биологичното  производство  се  отнася  директно  до

животновъдните  практики  на  няколко  места,  включително  с  изискването,  че:

персоналът,  зает  с  отглеждането  на  животните,  трябва  да  има  необходимите

основни знания и умения по въпросите на здравето и хуманното отношение към

животните. 

Според принципите на биологичното земеделие болката и страданието трябва

да бъдат сведени до минимум през целия живот на животното. Оттук произтичат

изискванията  за  намаляване  на  времето  при  транспортиране  на  животните  и

контрола върху начините за умъртвяване - те трябва да бъдат максимално бързи и

безболезнени. 

Здраве

Отглеждането на здрави и щастливи животни е един от основните принципи

на  биологичното  земеделие.  Това  се  постига  чрез  внимателна  грижа  и

чувствителност към специфичните нужди на животното. 

Също  както  при  биологичното  растениевъдство,  здравето  и  хуманното

отношение към животните се постига почти изцяло без използването на синтетични

средства като антибиотици или други лекарства, и в идеалния случай прилаганите

превантивни мерки изключват или поне намаляват риска от болести и вредители. 

В  биологичното  земеделие първата  стъпка  за  постигане на  задоволително

здраве на животните е изборът на породи според тяхната жизненост, адаптивност

към местните условия и устойчивост на заболявания. Силното предпочитание към

местните породи и видове, доказано подходящи за конкретната среда, помага много

за постигането на тази цел. 

Биологичните производители полагат усилия за укрепване на естествената

имунна защита на животните чрез:

 Подходящ и високо-качествен фураж 

 Физическа активност 
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 Достъп до подходящи пасища 

Други методи за предотвратяване на болестите са: 

 Поддържане на подходящ по размер и вид и в добро хигиенно състояние

подслон за животните 

 Подходяща гъстота на животните - както в откритите пространства, така и

в затворените помещения, в които трябва да бъдат подслонени през зимата 

Разбира се, дори всички превантивни мерки не могат да предпазят напълно

животните  от  заболявания  или  инциденти.  При  такива  случаи  от  биологичните

производители  се  изисква  да  реагират  бързо  и  адекватно,  за  да  намалят

страданието  на  животното  до  минимум  и  да  му  осигурят  възможно  най-бързо

оздравяване. 

Методите на лечение, използвани в биологичното животновъдство, включват:

 Хомеопатия  -  алтернативен  лечебен  метод,  използващ силно  разредени

дози на лечебните вещества, които водят до симптоми, подобни на предизвиканите

от  болестотворните  "агенти".  Това  е  метод,  който  мобилизира  организма  срещу

болестта. 

 Фитотерапия  -  билково  лечение,  използващо  растения  и  растителни

екстракти 

Тъй като здравето и хуманното отношение към животните е от първостепенна

важност, се допуска използването и на обичайните ветеринарни средства, за да се

избегне  страданието  на  животното,  когато  хомеопатията  и фитотерапията  не  са

подходящи.

Новият Регламент на ЕС за биологичното производство, например, съдържа

следното: 

Болестите се лекуват незабавно с цел предотвратяване на страданието на

животното;  при  необходимост,  когато  употребата  на  фитотерапевтични,

хомеопатични и други  продукти  не е  подходяща,  се  разрешава използването на

синтезирани  по  химически  път  алопатични  ветеринарномедицински  продукти,

включително антибиотици, при строги условия, по-специално ограничения относно

курсовете на лечение и карантинните срокове.
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6.3 Потребителско доверие

Потребителите  представляват  последната  брънка  във  веригата  на

производство  и  доставки  на  биологичните  продукти.  От  производителя  до

търговеца, грижата да ви се доставят пресни и вкусни, автентични храни и напитки

е постоянна.

Разбира се, те трябва да бъдат произведени според етични правила, които

зачитат природата и хуманното отношение към животните. За да се гарантира това,

е възприета сложна система за регламентация. 

Лого и означаване

Когато потребителите избират биологичната храна, това, което искат да знаят

е,  че  получават  точно  това,  за  което  плащат  -  с  други  думи,  че  биологичният

продукт е биологичен.  Логото на ЕС за означаване на биологичните продукти и

системата за означаване са механизмите, които правят това възможно. 

Логото е разработено с цел да ви даде пълната увереност, че стоките, които

купувате, са произведени изцяло по правилата  Регламента на ЕС за биологичното

производство, или, в случая на внос на биологични стоки, по правила идентични

или еквивалентни на правилата на ЕС. 

В рамките на ЕС,  производството и пласментът  на биологични продукти  с

биологични лого и етикет, е стриктно регламентирано. 

Производителите,  практикували  до  момента  т.нар.  конвенционално

земеделие,  трябва  първо  да  преминат  минимален  2-годишен  преход  към

биологичното  земеделие,  преди  да  могат  да  предлагат  на  пазара  земеделски

продукти,  които  отговарят  на  определението  "биологични".  Ако  пък  искат  да

произвеждат  едновременно  конвенционална  и  биологична  продукция,  от  тях  се

изисква ясно диференциране на двете дейности във всеки един производствен етап.

Регламентът  на  ЕС  изисква  от  производителите  и  преработвателите да  се

придържат стриктно към приложимите за тях правила. За да се гарантира това, те

подлежат  на  контрол от  страна  на  съответните  частни  или  публични  лица  за

контрол. 
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Производителите,  успешно  преминали  контролните  процедури,  получават

сертификат и правото да означават продуктите си като биологични.

Регламентът съдържа стриктни правила относно означаването и ползването

на  знака  за  биологична  продукция,  за  да  предотврати  несигурността  на

потребителите  относно  това  кой  продукт  е  биологичен  и  за  да  намали

възможностите за злоупотреба: 

"Всички  термини,  като  «биологичен»,  «био»,  «еко»  и  т.н.,  включително

термини,  използвани  в  търговските  марки,  или  практики,  използвани  при

означаването  или  рекламата,  които  могат  да  подведат  потребителя  чрез

внушението, че продуктът или неговите съставки задоволяват изискванията на този

Регламент, не могат да бъдат използвани за означаване на небиологични продукти."

Освен това, биологичният продукт не може да използва етикет, върху който е

посочено, че продуктът съдържа и генетично модифицирани организми.

За да ви даде повече увереност в автентичността на биологичния продукт,

Регламентът  изисква  всички  продукти,  означени  като  биологични,  да  посочват

името  на  последния  оператор  по  веригата  производство-доставка,  напр.  на

производителя,  преработвателя  или  доставчика  му,  както  и  името  или  кода  на

органа, извършил необходимия контрол. 

Знакът  на  ЕС  за  означаване  на  биологични  продукти,  както  и  различните

лога,  възприети  в  отделните  държави-членки,  съществуват,  за  да  допълнят

гаранциите, дадени от означението «биологичен», и да увеличат «видимостта» на

биологичния продукт за потребителите, т.е. да го направят по-лесно разпознаваем.

Купувайки продукти с логото на ЕС, потребителите могат да са сигурни, че: 

 поне 95  % от  съставките  на  продукта,  имащи земеделски  произход,  са

произведени по метода на биологичното производство;

 продуктът съответства на изискванията от официалната схема за контрол; 

 продуктът  идва  директно  от  производителя  или  преработвателя  в

запечатана опаковка; 

 продуктът носи името на производителя, преработвателя или доставчика и

името или кода на контролния орган.
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Употребата на логото на ЕС за пакетирани храни е задължителна от 1 юли

2010 г. Тя остава доброволна за храни, внесени след тази дата. С влизането в сила

на новия Регламент ще бъде задължително да се укаже мястото, в което са били

произведени земеделските суровини. Това означение може да посочва като място

на произход "ЕС" или "не-ЕС", или конкретна държава, във или извън ЕС. 

При  пласмента  на  биологични  продукти  в  държава-членка,  различна  от

страната-производител,  нерядко се  налага използването на допълнително лого -

познато на  пазара на  страната-вносител.  С  въвеждането на  признатото в  целия

Европейски  съюз  лого  на  биологичните  храни,  такова  дублиране  няма  да  е

необходимо.

След  приключването  на  периода на  преход  към биологично производство,

производители и преработватели продължават да са предмет на обстоен ежегоден

контрол, който включва: 

 Контрол  на  документацията  за  осъществените  покупки  и  продажби,

дневници за здравето на животните т.н. 

 Възможно вземане на проби 

 Контрол на условията за отглеждане на животните в закрити помещения и

открити пространства 

 Контрол на складове, полета, овощни градини, оранжерии и пасища

Допълнителни инспекции и посещения на място могат да се извършват от

контролните органи в случаите, когато се счете, че даден оператор е рисков.

Всяка държава-членка на ЕС има установена система за контрол и определени

официални и/или одобрени частни органи за контрол, които осъществяват контрола

и сертификацията на биологичното производство.

В  случай  на  неспазване  на  изискванията,  сертификатът  за  биологично

производство може да бъде отнет, а правото на производителя или преработвателя

да предлага "биологични" продукти - отменено. 

Контрол и сертифициране

Биологичните производители, преработватели и вносители трябва да спазват

стриктни  нормативни  изисквания,  ако  искат  да  използват  логото  на  ЕС  или
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означения за биологичен произход или еквивалентни национални знаци. За да се

осигури  спазването  на  тези  изисквания,  е  необходима  също  толкова  стриктна

система за контрол.

Контролът е необходим във всички етапи на цикъла производство-доставки,

за да може вие, потребителите, да имате увереност, че купувате биологична храна,

произведена  според  европейските  стандарти,  с  грижа  за  околната  среда  и

хуманното  отношение  към  животните  и  преминала  съответните  инспекционни

процедури.

Всеки  стопанин,  преработвател  или  вносител  трябва  да  бъде  инспектиран

поне  веднъж  годишно,  за  да  се  подсигури  спазване  на  изискванията  на  ЕС.

Процесът на контрол се установява от съответната държава-членка. На национално

ниво е и отговорността за установяването на система за контрол и на съответни

компетентни власти, които да гарантират спазването на задълженията, вписани в

Регламента за биологично производство.

На  базата  на  това,  всички  страни-членки  на  ЕС  имат  вече  установени

обществени институции и/ или частни органи за контрол. Всички контролни органи

или институции действат под надзора или в пряко сътрудничество с централните

компетентни институции на страните-членки. Ежегодно страните-членки докладват

относно осъществявания надзор или сътрудничество на Комисията на ЕС. 

Частните контролни органи трябва да отговарят на определени условия:

 Те трябва да са акредитирани според Общите правила на ЕС за органите,

прилагащи продуктови сертификационни схеми

 Те трябва да бъдат одобрявани и контролирани от компетентни институции

на страните-членки.

 Те трябва да са обективни в процеса на контрол 

Когато върху продукта е поставен знакът на ЕС за биологични продукти, този

знак винаги се придружава от кодовия номер на контролния или надзорния орган,

от  чиято  компетентност  е  контролът  върху  оператора,  извършил  последната

производствена или подготвителна операция. 
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Общият формат на кодовия номер е AB-CDE-999, където AB е кодът по ISO на

страната, в която се извършва контролът, CDE е термин, който установява връзка с

биологичното  производство,  например  "био"  или  "орг"  или  "еко",  а  999  е

референтен номер. 

Държавите-членки  определят  кодов  номер  за  всеки  контролен  и  надзорен

орган  за  биологично  производство,  който  е  получил  одобрение  да  осъществява

дейността си на тяхна територия. Този кодов номер трябва да присъства на всеки

етикет за биологичен продукт. Кодовият номер е знак, че купуваният от вас продукт

е проверен от контролния или надзорния орган, който гарантира, че продуктът е

произведен  или  преработен  в  съответствие  с  регламента  за  биологичното

производство. 

При вносните продукти  e  задължително да се  посочва кодовият  номер на

контролния или надзорния орган само в случаите, когато се използва знакът на ЕС

за биологичен продукт. Европейската комисия отговаря за определяне на кодовите

номера на контролните и надзорните органи, които осъществяват инспекция извън

ЕС. 

Преди  да  може  да  започне  биологично  производство,  всеки  бъдещ

биологичен  производител трябва да се  обърне за одобрение към компетентното

лице в страната-членка и да го уведоми за намеренията си. Неговата земя и/или

неговите съоръжения, както и неговите производствени методи, биват подложени

на  внимателен  контрол.  В  случай,  че  става  дума  за  земеделско  производство  -

стопанството  минава  през  продължителен  период  на  преход  преди  да  може  да

предлага продукти на биологичното производство. 

В  случай на  нарушение  на  изискванията  на  Регламента  и  на  контролните

процедури, сертификатът за биологично производство може да бъде отнет.

В  случай че  се  установят  нередности,  касаещи само част  от  продукцията,

например определен продукт или определена партида, лицето за контрол трябва да

се  увери,  че  нито  една  от  индикациите  на  биологичното  производство  не  се

използва за този продукт или партида. 

Качество на храните
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Една  от  основните  цели  на  биологичното  земеделие  е  производството  на

храни с автентични качества и вкус. В етапа на земеделското производство това се

постига  чрез  стриктна  забрана  върху  използването  на  генетично  модифицирани

организми (ГМО), както и строги ограничения за използването на:

 Пестициди (хербициди, фунгициди...) 

 Синтетични торове 

 Антибиотици 

Биологичните производители създават високо-качествени продукти и чрез: 

 Многогодишно сеибообръщение

 По-продължителното време за растеж и достигане на зрелост на растения

и животни 

 Използването на местни сортове и породи

Преработвателният  сектор  при  биологичното  производство  от  своя  страна

допринася за качеството на биологичната храна чрез стриктната забрана на ГМО и

стриктните ограничения върху: 

 Добавките и технологичните спомагателни вещества 

 Химично синтезираните добавки 

Вкусовите  предимства  на  биологичната  храна  са,  разбира  се,  въпрос  на

субективна  оценка.  Но  факт  е,  че  биологичните  производители  са  известни  с

използването на по-голямо разнообразие от растителни и животински видове, което

осигурява на потребителя възможността да се наслади на нови вкусови усещания. 

Освен че осигурява вкусна и автентична храна, биологичното производство се

стреми  да  създава  продукти,  които  отразяват  разнообразните  кулинарни

предпочитания и умения на съвременния потребител. 

Това означава, че диапазонът на съвременните биологични храни обхваща не

само  пресни  продукти,  доставени  директно  от  стопанството,  но  и  продукти,

изискващи  сложен  преработвателен  процес,  като  вино,  бира,  тестени  изделия,

кисели  млека,  готови  храни,  сирене  и  т.н.,  употребявани  всекидневно  от

потребителя. 
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И  също  като  останалите  производители,  биологичните  производители  и

преработватели наблюдават тенденциите във вкусовете на потребителя, за да са в

крак с потребителското търсене. 

Концепцията на биологичното земеделие включва силно предпочитание към

възможно  най-краткото  време  и  разстояние  на  продукта  до  пазарната  му

реализация и към отглеждането и предлагането на земеделски продукти в рамките

на  естествения  им  сезон.  Пазарните  канали,  по  които  продуктът  стига  до

потребителя,  могат  да  бъдат  съвсем  къси  -  продажба  в  самото  стопанство  на

производителя,  на  местните  земеделски  пазари  или  на  крайпътни  сергии  в

околността.

Разбира се, тези принципи и ползите от тях са гарантирани чрез системата на

ЕС за означаване и други подобни сертификационни системи във всяка държава.

Потребителско търсене

В  цял  свят,  и  особено  в  страните  от  Европейския  съюз,  потребителите

избират биологичните храни и напитки. 

Независимо дали това идва от желанието за вкусна и естествена храна или от

съзнанието, че купувайки биологичен продукт, вие допринасяте за опазването на

околната среда и подобряването на природните ресурси, хуманното отношение към

животните и на селските общности - статистически факт е, че потреблението на

биологични продукти се увеличава.

Според  последната  "моментна  картина"  на  състоянието  на  биологичното

производство  и  консумация  -  изследването  "Светът  на  биологичното  земеделие

2007" в световен план стойността на продажбите на биологични храни и напитки е

нараснала с 43% между 2002 г. и 2005 г., достигайки до 25,5 милиарда евро през

2005 г. Същото изследване оценява стойността на продажбите в сектора на 30,9

милиарда евро през 2006 г. 

Въпреки, че биологично земеделие се практикува в повечето страни по света,

изследването  показва,  че  потреблението  е  съсредоточено  основно  в  Европа  и

Северна  Америка,  които  дори  отчитат  недостиг  в  доставките  на  биологични

продукти.
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"Светът на биологичното земеделие 2007" оценява продажбите на биологични

продукти в Европа на 13-14 милиарда евро през 2005 г., като най-големият пазар

през същата година е Германия с обем на годишните продажби от 3.9 милиарда

евро. Следващи по продажби през 2005 г. са Италия и Франция с годишен оборот

от, съответно, 2.4 и 2.2 милиарда евро.

Растежът на пазара за биологични продукти е между 10 и 15% годишно. 

Докладът Биологичното земеделие в ЕС – Факти и цифри, публикуван през

2005 г., оценява пазара за биологични продукти в ЕС през предходната година на 11

милиарда евро.

Проучването  посочва  също  така,  че  във  Великобритания  през  2004  г.

продажбите  на  този  вид  продукти  са  надхвърлили  1.6  милиарда  евро,  което  я

нарежда сред най-големите пазари за биологична продукция в ЕС - заедно с Италия,

Германия и Франция,  които също имат  годишен оборот  в  този  сектор от  над 1

милиарда евро.

В посочения период Дания е първа сред държавите-членки по отношение на

потребителското търсене на биологични продукти - повече от 60 евро на глава от

населението. Тя е следвана от Швеция - 45 евро, Австрия - 41 евро и Германия - 40

евро. 

Докладът  сочи  още,  че  през  същата  2004  г.  в  Дания  пазарният  дял  на

биологичните храни и напитки е най-голям - 5% от пазара на хранителни продукти.

В  тази  статистика  следват  Швеция  с  3%,  Германия  -  2.6%,  Холандия  -  1.8% и

Франция - 1.3%.

6.4 Общество и икономика

Биологичното земеделие създава силни връзки между селските и градските

райони в страните от Европейския съюз и има огромни социални и финансови ползи

и за двете страни.

Професионализъм
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Секторът  на  биологичното  производство,  преработка  и  маркетинг  е  силно

специализиран. За създаването и реализацията на все по-търсените от потребителя

високо-качествени биологични продукти е необходим квалифициран персонал. 

Заетите в този сектор са в общия случай запознати с целите на биологичното

производство  и  добре  квалифицирани,  като  им  се  осигурява  и  допълнително

обучение с цел подобряване на уменията и квалификацията им. 

Нормативните изисквания в  Pегламента на ЕС гарантират, че работещите в

сектора имат високо развити трудови умения. Тези специфични знания и умения са

необходими  за  качествено  изпълнение  на  работата  във  всички  етапи  от

производството  до  доставката  на  биологичния  продукт  и  то  на  ниво,  което  ще

позволи използването на означението «биологичен», логото на ЕС и другите знаци

за означаване на биологичното производство. 

Комплексното  естество  на  практиките,  използвани  при  биологичното

производство  и  преработка,  само  по  себе  си  създава  високо  ниво  на

професионализъм. 

Преди всичко, ограниченията върху използването на средства като пестициди

и  минерални  торове  в  биологичното  растениевъдство  или  фуражни  добавки  в

животновъдството означават на практика, че биологичният производител трябва да

има силно развити знания и умения, за да е в състояние да поддържа здравето и

доброто  състояние  на  отглежданите  растения  и  животни,  без  да  разчита  на

изкуствени средства. При биологичните земеделски системи превенцията е ключът

към добрите резултати, тъй като биологичният производител не разчита на средства

за "бързо решаване" на проблемите - вместо това той прилага уменията си, за да

предотврати самата им поява. 

Този подход е валиден и за преработвателния сектор, който е ограничен в

използването  на  технологични  спомагателни  вещества  и  химично  синтезирани

добавки. 

Биологичното земеделие е  модерна система за  производство на храни,  но

корените на тази система са в традиционното земеделие, от което съвременният

биологичен производител черпи изпитани знания и методи. Например:
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 Работа с природата вместо срещу нея 

 Многогодишно сеитбообръщение

 Използване на оборски тор за обогатяване на почвата и на култури, които

могат да бъдат отгледани в стопанството без помощта на синтетични средства 

 Прилагане на мерки за усилване на естествената защита на растенията и

животните  срещу  болести  и  вредители,  вместо  да  се  разчита  на

ветеринарномедицински продукти или пестициди

 Поощряване на полезните видове - естествени неприятели на вредителите

- в района на стопанството 

 Осигуряване  на  възможност  за  движение  и  физическа  активност  на

животните,  достъп  до  качествен  фураж  и  до  пашуване  на  открито,  за  да  се

поддържа тяхното добро състояние и здраве 

Но биологичните производители прилагат също така модерни технологии и

съвременни  средства  -  резултат  на  научните  постижения,  позволяващи  ново

развитие на  биологичното земеделие в рамките на традицията.  Това,  например,

може да включва: 

 Анализ на почвата, стриктен план за сеитбообръщение и използването на

пасищата,  основани върху  научно знание,  за  да  се  осигурят  оптимални нива на

хранителните вещества за културите

 Идентифициране  и  внимателно  балансиране  на  правилните  фуражни

съставки, за да бъдат удовлетворени по най-добрия начин хранителните нужди на

различните видове и породи в животновъдството

 Използване  на  специално  оборудване  като  уредите  за  механично

отстраняване на плевелите, за да бъдат поставени под контрол, без употребата на

хербициди 

 Запознанство  с  новите  научни  изследвания  в  областта,  което  помага,

например, при избора на растителни сортове, подходящи за ротация на културите 

Биологичното земеделско производство и биологичната преработка отварят

пред научно-изследователския сектор ново поле за работа и нови възможности -

например, създаване на алтернативи на синтетичните пестициди или нови системи
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за  оценка  на  потенциала  на  различните  варианти  при  сеитбообръщението  за

снабдяването на почвата със специфични хранителни вещества. Същевременно, за

заетите  в  сектора  на  маркетинга  и  продажбите  биологичното  производство,  с

неговата специфика,  създава възможности за нов, свеж начин за комуникация с

потребителя. 

Благодарение на високия професионализъм в биологичния сектор се създават

възможности  за  преоткриване  на  връзката  с  потребителя  -  вместо  "анонимен"

продукт, биологичните производители и преработватели предлагат ясно обяснение

на произхода на продукта и ползите от неговите място и начин на производство.

Практиките, които допринасят за това, включват: 

 Селски и еко-туризъм 

 Организиране  на  посещения  на  ученици  и  журналисти  в  образцови

стопанства. 

 Информация за стопанството и производителя върху етикета на продукта

 Нови маркетингови и промоционални кампании 

6.5 Билогичното срещу конвенционалното земеделие

В  табл.  1  е  направена  съпоставка  на  основните  разлики  отличаващи

биологичното земеделие от конвенционалното. Основна разлика между двата типа

земеделие  е,  че  в биоземеделието  почвеното  плодородие  се  подобрява  чрез

управление на органичната материя. Използват се органични торове (оборски тор,

компостирани растителни, животински и битови, остатъци, бактериални торове и

др.).

Табл. 1 - Основни характеристики на биологичен и конвенционален тип

земеделие

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОНВЕНЦИАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
По-малко  съдържание  на

пестициди, нитрати и мито токсини (с

тежки метали и антибиотици).

По-голямо  съдържание  на

пестициди, нитрати и токсини.

Никакво  съдържание  на  генно По-големи  добиви  и  по-големи
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модифицирани организми. обеми на производство.
По-високи  разходи  заради

екстензивния  характер  на

обработване  на  площите,  което

изисква повече работна ръка, както и

разходите  за  сертифициране  на

продукцията.

По-ниски  разходи  заради

употреба на химикали срещу болести и

неприятели.

По-ниски  добиви,  по-малък

обем на продукцията.

По-лесен транспорт

Ограничен пазар По-голям пазар

6.6 Основни понятия

Биологичен   продукт (биопродукт)   е   понятие,   което   означава

земеделски  продукт, предназначен  за  потребление  и  произведен  по  биологичен

начин.  Биологичното производство  изключва  употребата  на  всякакви  изкуствени

добавки  и  подобрители  и генно модифицирани  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.  

 В  доклада  биологичните  продукти  са  разделени  на  две  основни  групи –

храни  и нехрани. Според  справочника  за  потребители  на  биологични  продукти,

издаден   от   фондация  “Тайм”  и  Българската  национална  асоциация  на

потребителите биологичната храна е продукт  на  биологичното  земеделие,  който

е   отгледан   и   преработен   без   използването  на   синтетични  (технологични

вещества)  при  отглеждането  като  синтетични  торове, пестициди, антибиотици,

хормони,  регулатори  на  растежа,  както  и  хранителни  добавки  (консерванти,

оцветители,  изкуствени  подсладители)  и  помощни  вещества  при преработката.

При   биологичната   храна   е   забранено   използването   на   генетично
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модифицирани  организми  и  техни  производни.  Производството  на  този  вид

продукти се извършва  съгласно  изискванията  на  специфични  стандарти  и  е

обект  на  контрол  от сертифициращи органи, които могат да бъдат публични и/или

частни (независими). 

 Изискванията  към  производството  на  биологичните  продукти,  които  не

са  храни,  са същите,  каквито  и  към  храните.  Такива  продукти  могат  да  са

произведени  чрез преработка на биологично отгледани продукти, като при тази

преработка също трябва да  бъде  избегнато  ползване  на  изкуствени  подобрители

(оцветители,  консерванти  и други  химически  агенти).  Широко  употребявани

такива   продукти   са   етеричните   масла,  биологичните  козметични  продукти,

дрехите от биологично произведени материи и др.  

Органичен   продукт  е   понятие,   което   се   използва   най-вече   в

англосаксонския  свят  като еквивалент  на  биологичен  продукт.  Въпреки  че

коректното  понятие,  възприето  в българската  нормативна  уредба,  е  биологичен

продукт (вж.  по-долу),  в  различни публикации в печата и в Интернет, а също в

различни търговски реклами някои продукти се  представят  като  органични,  а  не

като  биологични.   Най-често   по  този  начин  се  позиционират  козметичните

биопродукти.  

Екологичен  продукт  е  понятие,  което  се  използва  в  някои  страни  от

ЕС  като  еквивалент на  биологичен  продукт.  В  България  е  коректно  да  се

използва   единствено   терминът  биологичен   продукт,   а   използването   на

термините  „екологичен”,  „органичен”,  „еко”,  включително  и  ако  са  изписани  на

латиница,  е  нарушение  на  Закона  за  прилагане  на  Общите   организации   на

пазарите  на  земеделски  продукти  на  европейския  съюз  и следва да подлежи на

санкция.   

 Съществуват  множество  определения  за  биологичното  земеделие.

Широко  прието  е предложеното  от  Международната  федерация  на  движенията

за  биологично земеделие  IFOAM,  което  гласи,  че „биологичното  земеделие  е

цялостен  системен  подход,  основан  на  система  от  процеси,  които  водят  до

устойчивост  на  екосистемите,  запазват  храните,  добрите  хранителни  стойности,
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хуманно  отношение  към  животните  и  социална   справедливост”.  В  кодекса  от

ръководни  принципи  в  храненето  „Codex  Alimentarius”  на  Организацията  за

прехрана  и  земеделие  и  на  Световната  здравна  организация  се  посочва,  че

„биологичното  земеделие  е  цялостна  система  за  управление  на  производството,

която  насърчава  и  укрепва  устойчивостта  на  агроекосистемата,  включително  и

биоразнообразието,  биологичните  цикли  и  почвената  биологична  дейност”.  Тя

поставя акцент  върху  използването на  практики за управление,  вместо  входящи

вложения извън стопанството,  като взема под внимание факта,  че регионалните

условия изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява чрез използване,

където  е  възможно,  на  агрономични,  биологични  и  физикомеханични методи,

като  противовес  на  използването  на  синтетични  материали,  за  изпълнение  на

определена функция в рамките на системата.” 

 За  биологичното  земеделие  е  характерно  отговорното  използване  на

енергията и природните ресурси, поддържането на  биологичното  разнообразие  и

на местния екологичен баланс, съхраняването и подобряването на плодородието на

почвата, хуманното отношение към животните и внимание към специфичните им

поведенчески нужди. 

 Отглеждането  на  животни  по  биологичен  начин,  или  биологично

животновъдство означава  да  се  отглеждат  адаптирани  към  местните  условия

породи  животни, като  се прилагат методи на отглеждане, близки до естествения

начин  на  живот,  които  понижават  стреса  и  осигуряват  добро  здравословно

състояние. Животните се хранят с биологично произведени  фуражи, забранено е

използване на регулатори на растежа и е ограничено до минимум използването на

антибиотици. Също стриктно се следи съотношението между броя на животните и

обработваемите площи. Задължително е осигуряването на достатъчно пространство

за изява на естественото им поведение като разходка и паша на открито и пр.

 Някои продукти, като билките и диворастящите гъби, които не се отглеждат в

същинския смисъл  на думата,  а  се  събират  в  естествено  състояние,  се  считат

за  биологични,   ако са   събрани  от  райони,   в   които  няма  индустриално

замърсяване  или  химическо третиране, а също така са обработени по биологичен
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начин. По-надолу в текста за тях е използвано понятието диворастящи биологични

продукти.

VII. Нормативна уредба

7.1 Законодателство на ЕС, относно биологичното 
земеделие

Потребителското  търсене  на  биологични  продукти  и  нарастващата

популярност на биологичното земеделие в ЕС е гаранция за това, че нормативната

уредба,  програмите  и  плановете  в  сектора  са,  от  една  страна,  широко

разпространени, а от друга - разработени на много високо ниво.

Основният базов документ е РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28

юни  2007  година,  относно  биологичното  производство  и  етикетирането  на

биологични продукти;

На  1  януари  2009  г.  влязоха  в  сила  нови  разпоредби  на  ЕС  относно

производството,  контрола  и  етикетирането  на  биологични  продукти.  Някои  от

новите разпоредби за етикетиране, обаче, няма да се прилагат до 1 юли 2010 г.

През юни 2007 г. Европейският Съвет на министрите на земеделието приеха

нов  Регламент  на  Съвета за  биологичното  производство  и  етикетирането  на

биологични продукти. Новият Регламент на Съвета съдържа ясно определени цели,

принципи и общи правила за биологично производство.

Целта  на  новата  правна  рамка  е  да  поеме  нов  курс  към  по-нататъшното

развитие  на  биологичното  земеделие.  Цели  се  създаването  на  устойчиви

обработваеми  системи  и  разнообразие  от  висококачествени  продукти.  В  бъдеще

този процес трябва да постави още по-голям акцент върху опазването на околната

среда, биологичното разнообразие и високите стандарти за защита на животните.

Биологичното производство не трябва да нарушава естествените системи и

цикли. Трябва да се постигне възможно най-устойчиво производство с помощта на
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биологични  и  механични  производствени  процеси,  чрез  свързано  със  земята

производство и без използване на генетично модифицирани организми (ГМО).

В  биологичното  земеделие  затворени  цикли  с  използване  на  вътрешни

ресурси се предпочитат пред отворените цикли, снабдявани с външни ресурси. В

идеалния  случай  външните  ресурси  трябва  да  бъдат  ограничени  до  биологични

ресурси от други биологични ферми, естествени или естествено добити материали и

слаборазтворими  минерални  торове.  В  изключителни  случаи  обаче,  когато  няма

подходящи алтернативи, се допуска използването на химични синтетични ресурси.

Разрешават  се  само  тези  ресурси,  които  са  включени  в  списъците,  посочени  в

Приложението  на  Регламента  на  Комисията,  след  като  са  преминали  цялостна

експертна оценка от Комисията и държавите-членки.

Тъй като Европейският Съюз се разширява от най-северния край на Европа

надолу към Южна и Източна Европа, местните климатични, културни или структурни

промени могат да бъдат компенсирани чрез правила за предвидима гъвкавост.

Само храните, които съдържат най-малко 95% биологични съставки, могат да

бъдат  етикетирани  като  „биологични“.  Биологичните  съставки  в  небиологичните

храни могат да бъдат включени като „биологични“ в списъка със съставките, при

условие  че  тези  храни  са  произведени  в  съответствие  с  биологичното

законодателство.  За по-голяма прозрачност  се  изисква обозначаване на  кода на

контролния орган.

В биологичното производство все още е забранено използването на генетично

модифицирани  организми  (ГМО)  и  продукти,  произведени  от  ГМО.  Продукти,

съдържащи  ГМО,  не  могат  да  бъдат  етикетирани  като  „биологични“,  освен  ако

съставките, съдържащи ГМО, са попаднали в продуктите случайно и процентът на

ГМО в съставките е по-малък от 0.9%.

Съгласно новото законодателство,  след 1 юли 2010 г.  производителите на

пакетирани  биологични  храни  трябва  да  използват  биологичното  лого  на  ЕС.

Използването  на  логото  за  обозначаване  на  биологични  храни  от  трети  страни

обаче не е задължително. От 1 юли 2010 г., наред с използването на биологичното
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лого на ЕС, трябва да бъде обозначавано и мястото на производство на съставките

от земеделски произход.

Пускането  на  биологични  продукти  от  трети  страни  на  Общия  пазар  се

разрешава само в случаите, когато те са произведени и контролирани при същите

или  еквивалентни  условия.  Новото  законодателство  облекчи  режима  за  вноса.

Преди  това  се  допускаше  внос  от  трети  страни  само  на  биологични  продукти,

признати  от  ЕС,  или  стоки,  произведени  под  контрола  на  държавите-членки  и

получили лиценз за внос.

В бъдеще процедурата за получаване на лиценз за внос ще бъде заменена от

нов режим за вноса.  Тогава контролните органи,  действащи в трети страни,  ще

бъдат пряко оторизирани и контролирани от Европейската комисия и държавите-

членки.

Новата процедура позволява на Комисията на ЕС да упражнява надзор и по-

голям контрол върху вноса на биологични продукти и регулирането на биологичните

гаранции. Освен това, новото законодателство поставя началото на приемането на

правила на ЕС относно биологичните аквакултури и водорасли.

В допълнение на новия Регламент на Съвета, през 2008 г. са приети два нови

Регламента  на  Комисията  относно  биологичното  производство,  вноса  и

разпространението на биологични продукти, както и за тяхното етикетиране.

Регламент  на  Съвета  (ЕО)  №  834/2007  от  28  юни  2007  г.  относно

биологичното  производство  и  етикетирането  на  биологични  продукти,  отменящ

Регламент (EИО) № 2092/91 

Настоящият  Регламент  постановява  правната  рамка  за  всички  нива  на

производството,  разпространението,  контрола  и  етикетирането  на  биологични

продукти, предлагани и продавани в Европа. Той обуславя трайното развитие на

биологичното  производство  въз  основа  на  ясно  дефинирани  цели  и  принципи.

Регламентът  на  Съвета  определя  общи  насоки  за  производство,  контрол  и

етикетиране, които могат да бъдат изменени единствено от Европейския съвет на

министрите на земеделието. Едновременно с това се отменя предишния Регламент

(EИО) № 2092/91.
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С  поправка  на  Регламента  на  Съвета  новите  правила  за  етикетиране,

свързани със задължителното използване на биологичното лого на ЕС, са отложени

до 1 юли 2010 г.

Регламентът  на  Съвета  се  прилага  за  следните  продукти  от  земеделски

произход, включително аквакултури и дрожди:

 Живи или непреработени продукти

 Преработени продукти

 Фуражи

 Посадъчен и посевен материал

Събирането на диви растения и водорасли също е включено в приложното

поле на настоящия Регламент

В приложното поле на Регламента не попадат:

 Продуктите от лов и риболов на диви животни.

Регламенти на Европейската Комисия 

Досега са приети следните Регламенти на Комисията:

 Регламент  на  Комисията  (EО)  №  889/2008  от  5  септември  2008   г.  за

определяне на подробни правила за биологичното производство, етикетирането и

контрола,  включително  първата  поправка  на  правилата  за  производство  на

биологични дрожди. Първата поправка на Регламента, постановяваща нови правила

за производство на биологични дрожди.

 Регламент  на  Комисията  (EО)  №  1235/2008  от  8  декември  2008  г.  за  

определяне на подробни правила относно вноса на биологични продукти от трети

страни

Регламентът на Комисията (EО) № 889/2008 съдържа правила относно всички

нива  на  растениевъдството  и  животновъдството,  от  обработване  на  земята  и

отглеждане на животни до преработката и разпространението на биологични храни

и контрола върху тях. Правилата навлизат в подробни технически детайли и в по-

голямата си част допълват първоначалния Регламент за биологично производство, с

изключение на разликите в някои правила на Регламента на Съвета.
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Към Регламента на Комисията са добавени много Приложения. Те се отнасят

до следното:

 Продукти,  разрешени  в  биологичното  земеделие,  например  торове,

подобрители на почвата и пестициди

 Минимални  изисквания  относно  размера  на  жилищните  помещения  и

площта  за  раздвижване  на  животните,  включително  пасищата  за  биологичния

добитък в зависимост от вида и стадия на развитие на животните.

 Небиологични  фуражни  суровини,  фуражни  добавки  и  технологични

средства  за  производството  на  фуражни  съставки  и  примеси,  разрешени  в

биологичното земеделие.

 Небиологични съставки,  добавки  и  технологични средства,  разрешени  в

производството на биологични храни (включително производството на дрожди).

 Изисквания за логото на Общността.

Тези приложения и другите части на Регламента на Комисията могат да бъдат

допълвани от Комисията с цел тяхната актуализация по отношение на постоянното

развитие на технологиите, науката и пазара на биологични продукти.

Бяха разработени и междинни мерки с цел по-лесното прилагане на новите

правила и включването на някои разрешения с изтичаща валидност, постановени в

предишния Регламент за биологично производство.

В допълнение на законодателството на ЕС относно биологичното земеделие и

биологичното  производство,  биологичните  земеделци  и  преработватели  трябва

също да спазват общо приложимите правила за производството и преработката на

земеделски продукти. Това означава, че общо приложимите правила за регулиране

на  производството,  преработката,  търговията,  етикетирането  и  контрола  на

биологичните продукти действат и по отношение на биологичните храни.

Трябва  да  продължи  установената  практика  на  двустранно  одобрение  на

трети страни от Комисията в сътрудничество с държавите-членки. По този начин

Комисията, с подкрепата на държавите-членки, упражнява надзор и контрол върху

биологичните  продукти,  които  трябва  да  са  регулирани  съгласно  целите  и

принципите на законодателството, свързано с биологичното производство, но не е
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задължително да бъдат абсолютно същите. Приложение III на Регламента относно

вноса съдържа  списък  с  одобрените  трети  страни.  Новите  правила  за  вноса

постановяват, че биологични продукти могат да бъдат внасяни и от трети страни,

които още не са постигнали двустранно одобрение.

Продукти, произведени и контролирани съгласно абсолютно същите принципи

като тези на ЕС, трябва в бъдеще също да имат свободен достъп до общия пазар.

Контролните органи, които възнамеряват да осъществяват такъв контрол, трябва да

кандидатстват пред Комисията на ЕС и съответно да бъдат оторизирани от нея и от

държавите-членки. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, е длъжна да

осъществява пряк контрол върху тях.

Но понеже условията на производство в трети страни обикновено са много

различни от тези в Европа, често е невъзможно да се прилагат абсолютно същите

правила  за  производство  и  контрол.  Следователно,  трябва  да  се  разреши  и

прилагането  на  подобни  правила,  които  по  принцип  съответстват  на  целите  и

принципите на законодателството за биологично производство.

Преди държавите-членки извършваха проверка и процедура за одобрение на

вноса за всеки индивидуален продукт. Тази сложна система сега ще бъде заменена с

по-проста.  В  бъдеще  контролните  органи,  одобрени  за  тази  цел,  ще  могат  да

извършват тази проверка на място. Тези контролни органи трябва също да бъдат

одобрявани за тази цел директно от Комисията на ЕС и държавите-членки и да

бъдат  пряко  контролирани  от  тях.  Публикувани  са  Насоки,  които  обясняват  как

контролните  органи  могат  да  кандидатстват  за  одобрение,  как  трябва  да  бъдат

контролирани  и  какви  други  мерки  са  необходими  по  отношение  на  вноса  на

биологични продукти и контрола върху тях.

В бъдеще новите правила за вноса трябва като цяло да облекчават вноса на

биологични продукти в ЕС, като едновременно с това повишат контрола и по този

начин се противопоставят на измамите.

Понастоящем биологичните производители не се задължават да обозначават

своите продукти с логото на ЕС за биологично земеделие. От 1 юли 2010 г. обаче

употребата  на  логото  става  задължителна.  Предимство  на  логото  на  ЕС  за
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биологично  земеделие  е  фактът,  че  потребителите  във  всички  държави-членки

могат  по-лесно  да  разпознават  биологичните  продукти  независимо  от  техния

произход.

Информационна система за биологично земеделие (OFIS)

Информационната система за биологично земеделие е ключов инструмент,

използван от държавите-членки и Европейската комисия за обмен на данни върху

биологичните  продукти,  както  и  предоставяне  на  актуална  информация  на

обществото.

Базата  данни  на  Информационната  система  за  биологично  земеделие

включва:

 Разрешения за внос,  предоставени от държавите-членки на ЕС на трети

страни (съгласно член 11(6) от Регламент (ЕИО) № 2092/91) 

 Разрешения за употреба на съставки от земеделски произход, които не са

произведени по биологичен метод (съгласно член 3 от Регламент (ЕИО) № 207/93

определящ съдържанието на Приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на

Съвета) 

 Списък  на  органите  или  обществените  институции,  отговарящи  за

инспекцията, предвидена в член 15 от Регламент (ЕИО) N° 2092/91

Официална база данни за биологични семена и посадъчен материал

в България - OrganicXseeds.bg

7.2 Законодателство на  България, относно биологичното 
земеделие

Министерство на земеделието и храните осъществява държавната политика,

свързана с надзор и контрол в областта на биологичното производство и гарантира

спазването на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни

2007  г.  относно  биологичното  производство  и  етикетирането  на  биологични

продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г.,
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стр. 1)  и неговите регламенти за изпълнение, които образуват правната рамка в

областта на биологичното земеделие на равнище ЕС.

На национално ниво правилата за биологично производство се уреждат със

Закона за прилагане на Общата организации на пазарите на земеделски продукти

на  Европейския  съюз  (ЗПООПЗПЕС)  и Наредба  №  1  от  7  февруари  2013  г.  за

прилагане  на  правилата  на  биологично  производство  на  растения,  животни  и

аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни,

тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

С Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. се определят условията и редът за:

1. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни

и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни,

тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно

изискванията  на  Регламент  (EО)  № 834/2007  и  Регламент  (ЕО)  № 889/2008  на

Комисията  от  5  септември  2008  г.  за  определяне  на  подробни  правила  за

прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  относно  биологичното

производство  и  етикетирането  на  биологични  продукти  по  отношение  на

биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008

г., стр. 1);

2. създаване и поддържане на информационна база данни на:

а)  производители,  преработватели  и  търговци  на  земеделски  продукти  и

храни,

произведени по правилата за биологично производство;

б) лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично

производство  на  земеделски  продукти  и  храни  и  означаването  им  съгласно

изискванията на Регламент (EО) № 834/2007;

в)  посевен,  посадъчен  материал  и  семена  от  картофи,  произведени  по

правилата на биологично производство;

3. прилагане на правила за преход към биологично производство;

4. прилагане на правила за внос от трети държави на биологични растения,

животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
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и храни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8

декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент

(ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  по  отношение  на  режима  за  внос  на  биологични

продукти от трети държави (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.);

5.  издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален

надзор върху дейността на контролиращите лица;

6.  състава  и  функциите  на  постоянната  междуведомствена  консултативна

комисия по биологично земеделие;

7.  официален  контрол на  биологично  произведени  земеделски  продукти  и

храни в търговската мрежа по чл. 25а, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.

Във връзка с влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) № 392/2013

на Комисията от 1 януари 2014 г.,  който изменя и допълва мерките за контрол,

определени  в  Регламент  (ЕО)  № 889/2008  по  отношение  на:  засилен  обмен  на

информация между контролиращите лица,  компетентните органи,  както  и между

държавите-членки  и  Комисията;  засилване  на  ролята  на  анализа  на  риска;

повишаване на изискванията, свързани с дейностите по надзор над контролиращите

лица  от  страна  на  компетентните  органи,  е  необходимо  държавите-членки  да

предприемат  действия по изпълнение и прилагане на новите разпоредби. В тази

връзка  отдел  „Биологично  земеделие”  е  предприел  действия  по  промяна  в

националното законодателство, а именно: разширяване обхвата на  Наредба № 1 от

7 февруари 2013 г. в съответствие с разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС)

№ 392/2013 на Комисията. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от

2013  г.  за  прилагане  на  правилата  на  биологично  производство  на  растения,

животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури

и храни,  тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането

(ДВ, бр. 16 от 2013 г.) е публикувана в брой 63 от  01 август 2014 г.на Държавен

вестник на Република България.

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7

февруари  2013  г.  е  нормативна  основа  за  постигане  на  следните  по-важни

резултати:
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1.  Развитие  на  биологичното  земеделие  в  България  като  един  от

приоритетите  на  Министерство  на  земеделието  и  храните  и  на  Европейската

Комисия в проектите на програмни документи за развитие на ОСП през периода

2014-2020 г. Чрез развитие и приоритизаране на биологичното земеделие могат да

се  постигнат  някои  от  целите  на  Програмата  на  правителството  за  европейско

развитие на България, свързани с развитие на земеделието като основен фактор за

общо  икономическо  развитие  на  страната.  Биологичното  земеделие  подпомага

държавната  политика  в  областта  на  земеделието  по  отношение  на  устойчиво

управление на природните ресурси,  спазване на високи стандарти за качество и

безопасност  на  храните  и  хуманно  отношение  към  животните.  Освен  това  то

допринася за развитието на жизнеспособни селски райони.

2. Запазване на положителните тенденции, свързани с увеличаване на броя

на операторите и размера на площите, включени в система на контрол, както и

нарастване  на  видовото  разнообразие  на  отглежданите  по  биологичен  начин

култури и селскостопански животни.  

3.  Гарантиране  на  официалния  контрол  и  надзор  на  биологичното

производство чрез осъществяване на контрол на дейността на контролиращите лица

на биологично производство на основание на чл. 27, ал. 1 от Регламент (ЕО) №

834/2007 и чл. 18, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазара

на земеделски продукти на Европейския съюз. 

4. Поддържане на регистъра за база данни на лицата, които осъществяват

контрол  за   спазване  на  правилата  за  биологично  производство  на  земеделски

продукти  и  храни  и  означаването  им  съгласно  изискванията  на  Регламент  (EО)

№ 834/2007  и  на  производители,  преработватели  и  търговци  на  земеделски

продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.

5. Одобряване на контролиращи лица на територията на Република България

за извършване на контролна дейност по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007.

6.  Въвеждането на нов раздел V,  от  глава  V „Обмен на  информация”,  ще

осигури  по-добро взаимодействие между различните институции.

Контролиращи лица
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Съгласно  чл.  18  от  ЗПООПЗПЕС  контролът  за  спазване  правилата  на

биологичното производство се осъществява от контролиращи лица. Контролиращите

лица са местни и чуждестранни лица – търговци по смисъла на Търговския закон

или на законодателството на държава-членка на ЕС, или на държава – страна по

Споразумението  за  Европейското  икономическо  пространство,  и  получили

разрешение от министъра на земеделието и храните.

Съгласно разпоредбите на чл. 19 и/или 20 от ЗПООПЗПЕС, контролиращите

лица трябва да представят сертификат за акредитация,  с  който се удостоверява

съответствие с изискванията на стандарт  EN 45 011, съответно  ISO/IEC Guide 65,

както и сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване на анализи.

През 2013 г. контрол за спазване на правилата за биологично производство

на  земеделски  продукти  и  храни  и  означаването  им  съгласно  изискванията  на

Регламент  (EО)  № 834/2007  и  националното  законодателство  са  извършвали 11

контролиращи  лица:  „Балкан  Биосерт”  ООД,  „Кю Сертификейшън”  АД,  „СЕРЕС  –

Сертификация  на  екологични  стандарти”  ООД,  „Лакон”  ООД,  „Би  Си  Ес  Оеко  –

Гаранти” ООД, Дружество „Контрол Юнион Сертификейшънс”, „А Серт Европейска

организация по сертифициране” АД, „Институт за контрол на биологични продукти”

АД (Институт Био Еллас),  „Екогрупо Италия”  ООД с  клон  „Екогрупо Италия-клон

България”, „Биоагричерт Италия България” ЕООД, „СЖС България” ЕООД.

През 2014 г. са издадени разрешения съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1

от ЗПООПЗПЕС  на контролиращите лица  "Булгарконтрола" АД и ТП "Австрия Био

Гаранти".

През 2013 г. са извършени годишни надзорни проверки на всички, одобрени

от министъра на земеделието и храните, контролиращи лица, като резултатите от

проверките показват  компетентност,  обективност  и  ефективност  на извършвания

контрол.

Земеделското  стопанство  преминава  към  биологично  производство  на

земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:

1.  производителят  има  сключен  договор  за  контрол  и  сертификация  с

одобрено от министъра на земеделието и храните контролиращо лице;
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2. производителят е уведомил министъра на земеделието и храните в срок

един месец  от датата  на  сключване на договора за  контрол и сертификация за

преминаване към биологично производство.

Обявяването на дейността се извършва по два начина: 

1. По официален път на хартиен носител;

2. По електронен път http://bioregister.mzh.government.bg/

3. Сертификат за биологично производство

Кандидатстващото  лице  предоставят  писмени  доказателства  на  всеки

оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията на

европейското  и  национално  законодателство  за  биологично  производство  =

Сертификат за биологично произведена продукция.

Като  потребители  трябва  да  знаем,  знака  символизиращ  биологичното

земеделие, а именно:

Знакът  „Европейски  лист“  изобразява  звездите,  символизиращи  ЕС,  във

формата на лист на зелен фон. Това е пряко въздействащ символ, съдържащ две

ясни послания: Природата и Европа.

VIII. Развитие на биологичното производство в 

България

В последните няколко години Биологичното земеделие е един от секторите,

който  в  условията  на  криза  се  развива  с  бързи  темпове,  като  непрекъснато

нарастват площите и броя на операторите, включени в система на контрол.

Причините са свързани с:

 Усилията  на  МЗХ  в  партньорство  с  бизнеса  и  неправителствените

организации  в  сектора  за  популяризиране  на  ползите  за  производителите  и

потребителите на този вид продукти и храни; 

 Подпомагане на биологичните производители по Програмата за развитие

на селските райони; 
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 Осъзнатите ползи за околната среда и селските райони; 

 Осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно;

 Много добрите предпоставки за развитие на биологичното земеделие у нас

- запазени от екологична гледна точка райони;

Към  края  на  2013  г.  общият  брой  на  регистрираните  в  Министерство  на

земеделието и храните биологични производители,  преработватели и търговци е

3 123  (в тази цифра не е включен броят на подизпълнителите), което е с около

1 000 оператора повече от предходната 2012 г. (Вж. Фиг.1) 

Броят  на  подизпълнителите  в  система  на  контрол  през  2013  г.  е

приблизително еднакъв в сравнение с предходната година и бележи увеличение с

минимален брой подизпълнители.

Фиг. 1 – Брой оператори в система на контрол

Данните  показват,  че  броя  на  регистрираните  оператори  (производители,

преработватели и търговци) в система на контрол през 2013 г. се е увеличил над 6

пъти  спрямо  2009  г.,  годината  от  която  се  прилага  новото  европейско

законодателство  в  областта  на  биологичното  земеделие.  Броят  на
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подизпълнителите през последните години е сравнително постоянен, за 2013 г. те

са 872 (Фиг. 2).

Табл. 2 - Брой оператори (производители, преработватели, търговци) 1 в

биологичното производство

година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Брой

оператори в

биологичното

производство

214 339 311 476 820 1 054 2 016 3 123

През  2013  г.  най-голям  е  броя  на  регистрираните  биологични  земеделски

производители  –  3  015  оператори  и  839  подизпълнители,  следвани  от

преработватели  на  биологична  продукция,  търговци,  вносители  и  износители.  В

сравнение  с  2009  г.,  годината,  от  която  се  прилага  новото  европейско

законодателство  в  областта  на  биологичното  земеделие,  през  2013  г.  броят  на

операторите в система на контрол е нараснал повече от шест пъти (Вж. Табл.1).

В  сравнение  с  2006  г.,  годината  преди  членството  на  България  в  ЕС,

увеличението на операторите в система на контрол е около петнадесет пъти. 

8.1 Площи в система на контрол

През  2013 г.  площите в  система на контрол (площи в  период на  преход  и

площи, преминали периода на преход) достигат 56 287. 05 ха (Вж. Табл. 3).

Сертифицираните  екологично  чисти  райони,  от  които  се  събират

диворастящите  култури –  гъби,  билки  и горски  плодове,  не  се  включват  в  тази

цифра. 

1 Източник: Министерство на земеделието и храните (МЗХ), въз основа на данни от годишните
доклади на контролиращите лица на биологичното производство
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Табл. 3 - Брой оператори (производители, преработватели, търговци) 2 и
площи в биологичното производство

2009 2010 2011 2012 2013

Брой оператори в биологичното 
производство

476 820 1 054 2 016 3 123

Общо култивирани площи (ха) 8 163 20 320 20 618 30 106 37 906
Постоянни ливади и пасища (ха) 1 843 3 611 4 491 7 957 15 476
Свободна земя/угар (ха) 1 783 1 716 1 513 2 315 2 905
Всичко площи в система на 
контрол (в преход и преминали 
прехода) (ха)

11 789 25 647 26 622 40 378 56 287

Диворастящи култури3 (ха) 401 425 546 195 543 655 473 941 678 025

През  2013  г.  общо  култивираните  площи,  отглеждани  по  методите  на

биологично производство, бележат ръст с 7 800 ха спрямо предходната 2012 година.

В  сравнение  с  2009  г.,  годината  от  която  се  прилага  новото  европейско

законодателство в областта на биологичното земеделие, увеличението е повече от

четири пъти (Вж. Табл. 3).

През 2013 г. се наблюдава почти двойно увеличение на постоянните ливади

и пасища в система на контрол – от 7 957 ха през 2012 г., през 2013 г. площите са

15 476 ха. В сравнение с 2009 г. увеличението е повече от осем пъти ( Вж. Фиг. 2).

2 Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство

3 Диворастящите  култури  –  гъби,  билки  и  горски  плодове  се  събират  от  сертифицирани
екологично чисти райони, но площите не са култивирани и не се включват в графа „Всичко площи в
система на контрол”
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Фиг. 2 – Разпределение на площите в система на контрол 
по години

В периода 2009-2013 г. площите със  свободната земя (угар), в система на

контрол се движат в границите 1 500 - 2 900 ха. През 2013 г. се наблюдава ръст с

около 600 ха спрямо предходната 2012 г., а спрямо 2009 г. тези площи са нараснали

почти два пъти (Вж. Фиг. 3).

Фиг. 3 – Разпределени на площите в система на контрол
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На фиг. 3 е показано разпределение на площите в биологичното земеделие, в

т.ч. площи в период на преход и площи, преминали периода на преход. От данните

става ясно, че през 2013 г. се запазва тенденцията от 2012 г. и делът на площите в

преход спрямо общия размер на площите в система на контрол е почти двойно по-

голям,  което  се  обяснява  с  нарастването  на  броя  на  операторите  в  система  на

контрол, чиито площи задължително трябва да преминат през преходен период.

От  биологичното  растениевъдство най-предпочитани  от  земеделските

производители са трайните насаждения, техническите култури и зърнено-житните

култури (Вж. Табл. 4).

Табл. 4 - Площи на земеделски култури, отглеждани по биологичен
 начин4, ха

Вид култури

Площи в
преходен

период
(ха)

Площи,
преминали
периода на

преход
(ха)

Общо площи
(ха)

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Зърнено-житни култури,  
вкл. ориз

4 771 5 040 2 761 2 629 7 532 7 669

Технически култури – общо 5 231 6 090 2 678 3 246 7 909 9 336
в това число маслодайна 
роза (Rosa damascene)

769 767 375 821 1144 1 588

Пресни зеленчуци, пъпеши, 
ягоди, култивирани гъби 
(общо)

654 737 767 300 1 421 1 037

Трайни насаждения 8 733 12 649 2 226 4 235 10 959 16 884
Постоянни ливади и пасища 4903 12 517 3054 2 959 7 957 15 476
Фуражни култури от 
обработваеми земи 
(Култури за зелено)

1593 1 826 451 1 055 2 044 2 881

Свободна земя/Угар 1 958 2 169 357 736 2 315 2 905

През  2013 г.  площите  в  система  на  контрол,  заети  със  зърнено-житни

култури са 7 669 ха и бележат повишение с около 100 ха спрямо предходната 2012

4 Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство
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година.  По  методите  на  биологично  производство  се  отглеждат  пшеница,  ръж,

ечемик, овес, царевица за зърно и тритикале.

Пшеницата, отглеждана по биологичен начин, бележи лек спад с около 170 ха

през 2013 г. в сравнение с предходната година. Сериозно увеличение се наблюдава

при площите с ръж, ечемик тритикале и други зърнено-житни култури. При площите

с овес се наблюдава значителен спад – с около 3 пъти. (Вж. Фиг. 4).

Фиг. 4 – Зърнено-житни култури в система на контрол

През 2013 г. площите с  кореноплодни култури, отглеждани по биологичен

начин, се запазват почти същите в сравнение с тези през 2012 г., а именно – 96 ха

през 2012 г. и 98 ха през 2013 г.

Площите, заети с технически култури в система на контрол през 2013 г. са 9

336 ха (в т.ч. площи с маслодайна роза, ароматни култури, медицински растения и

подправки), което е с около 1 400 ха повече спрямо 2012 г. (Вж. Фиг. 5).

Увеличението се дължи на площите, заети от ароматни и медицински растения,

подправъчни култури и площите с маслодайна роза, които бележат ръст съответно с

46% и 38% в сравнение с предходната година. При площите в система на контрол,

заети със слънчоглед и рапица се наблюдава лек спад.
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Фиг. 5 – Технически култури в система на контрол

През 2013 г. площите, в система на контрол, заети от групата на  пресните

зеленчуци, пъпеши, ягоди и култивирани гъби, бележат лек спад в сравнение

с предходната година и са с около 384 ха по-малко (Вж. Табл. 5).

Това се дължи основно на намаление на площите с карфиол и броколи, зеле,

марули, спанак, цикория, краставички (корнишони), моркови, чесън, боб. Площите с

домати, отглеждани по биологичен начин бележат спад през 2013 г. с около 4 пъти,

а площите с краставици са с 5 пъти по-малко в сравнение с 2012 г.

Увеличение на площите през 2013 г. се наблюдава при праз лук, артишок, лук

и грах в сравнение с 2012 г. Включените в система на контрол през 2013 г. площи с

артишок са увеличени на 376 ха от 334 ха през 2012 г. Площите с отглеждани по

биологичен  начин  ягоди  са  с  43  ха  повече  и  достигат  154  ха  през  2013  г.  в

сравнение с 2012 г., когато са били 111 ха. При култивираните гъби през 2013 г. се

наблюдава повишение на площите с около 5 пъти спрямо 2012 г.
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Табл. 5 - Площи на зеленчуци, отглеждани по биологичен начин5, ха

Зеленчуци, отглеждани по
биологичен начин, в ха

2012 2013

Карфиол и броколи 3.05 0.38
Зеле 1.13 0.24
Праз лук 0.0004 0.075
Марули 5.15 0.42
Спанак 2.04 0.14
Цикория 2.68 0
Артишок 333.5 375.98
Домати 195 49.66
Краставици 434 82.06
Караставички (корнишони) 9.3 0.94
Пъпеши 7.6 3.3
Дини 11.65 9.83
Моркови 6.67 1.09
Чесън 0.28 0.22
Лук 1.17 1.94
Грах 46.32 64.49
Боб 11 6.15
Ягоди 111 154.36
Култивирани гъби 1.25 5.60

Площите,  заети  с  трайни насаждения,  отглеждани  по  биологичен  начин,

през  2013  г.  са  16  885  ха,  което  е  с  около  5  900  ха  повече  в  сравнение  с

предходната година. Ръстът се дължи основно на повишените площи на костилкови

овощни видове, семкови овощни видове, ядки и лозя (Вж. Фиг. 6).

5 Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство
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фиг. 6 – Семкови и костилкови овощни видове в система на контрол

При всички видове от групата на семковите и костилкови овощни видове се

наблюдава увеличение на площите в система на контрол през 2013 г. спрямо 2012

г., като най-голям е ръстът на площите при череши – с около 270 ха, следвани от

прасковите – ръст с около 230 ха и сливите, при които се наблюдава повишение с

204 ха. (Вж. Фиг. 6).

И  през  2013  г. продължава  да  нараства  интересът  към  групата  на

орехоплодните видове -  орехи,  лешници,  бадеми и кестени.  Площите на

тази група култури бележат значителен ръст през 2013 г.  – с близо 3 000 ха в

сравнение с 2012 г., като през 2013 г. са 8 947 ха към 5 981 ха за 2012 г.(Вж. Фиг.

7).
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Фиг. 7 – Орехоплодни култури в система на контрол

Най-голямо увеличение се наблюдава при площите с орех от  3 896 ха през

2012 г. на  5 889 ха през 2013 г. Значителен ръст се наблюдава и при площите с

бадем - от 615 ха през 2012 г. до 1 175 ха през 2013 г.  и лешник – 1 465 ха през

2012 г. до 1 872 ха през 2013 г.  (Вж. Фиг. 7).

Фиг. 8 – Лозя в система на контрол
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През  2013 г.  в  сравнение с  2012 г.  насажденията  с  лозя,  отглеждани по

биологичен начин, са нараснали с над 1 800 ха, съответно от 2 057 ха през 2012 г.

на  3  871  ха  през  2013  г.  Непрекъснато  нараства  интересът  на  биологичните

производители към този  вид производство,  традиционно за  нашата страна,  като

бележат ръст и площите в система на контрол с десертни лозя  (Вж. Фиг. 8).

Основен  фактор за развитието на  биологичното лозарство и  по-специално

отглеждането по биологичен начин на винени лозя, е влизането в сила през 2012 г.

на Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2012 на Комисията от 8 март 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за

прилагането  на  Регламент  (ЕО)  № 834/2007  на  Съвета  във  връзка  с  подробни

правила относно биологичното вино.  Новият регламент  започна да се прилага за

реколта 2012, като на производителите на вино от биологично грозде е позволено

да използват термина биологично вино върху етикетите си. Предимствата на новите

правила за производство на биологично вино са свързани с ясното разграничаване

на използваните практики  при производство  на  биологично  вино от  биологично

грозде и дават гаранции на потребителя. 

Групата  на  ягодоплодните  култури (френско  грозде  и  малина)  бележи

значителен ръст през 2013 г. от почти 300 ха като площите в система на контрол

достигат 907 ха.

През 2013 г. площите с фуражни култури от обработваеми земи (култури за

зелено, в това число люцерна) бележат ръст – с около 800 ха повече в сравнение с

предходната година, което в цифри е както следва: 2 044 ха за 2012 г. към 2 881 ха

през 2013 г. (Табл. 2).  

През  2013  г.  се  наблюдава  изключително  увеличение  на  площите  с

постоянни ливади и пасища – около 7 500 ха повече в сравнение с 2012 г. – 7

957 ха за 2012 г. и 15 476 ха за 2012 г.  

Увеличението на тези площи се дължи на засиления интерес от страна на

операторите към биологичното животновъдство.
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Сертифицираните  екологично  чисти  площи,  от  които  се  събират

диворастящи плодове, билки и гъби са в размер на над 679 844 ха през 2013 г.,

което бележи значителен ръст с около 200 000 ха в сравнение с 2012  г. (Вж. Табл.

2).  

Отглежданите  по  биологичен  начин  нетрадиционни за  нашата  страна

култури, като артишок, маслини, киви, макар и в малки площи, показват усилията на

биологичните  производители  да  отговорят  на  търсенето  на  пазара  и  да

разнообразят видовете култури, които отглеждат.

8.2 Биологично животновъдство

През 2013 г. в биологичното животновъдство продължава да се наблюдава

положителна тенденция. Отглеждат се основно говеда, овце, кози и пчели. За първа

година  в  система  на  контрол  са  включени  птици,  отглеждани  по  методите  на

биологичното земеделие (Вж. Табл. 6). 

Табл. 6 - Брой животни, отглеждани по биологичен начин6

2009 2010 2011 2012 2013
Говеда 272 364 976 1 173 1 311
Овце 5 831 6 698 6 648 9 175 7 894
Кози 2 732 2 773 3 397 2 831 3 235
Пчелни
семейства

41 089 46 429 58 855 85 346 117 360

През 2013 г. броят на говедата, отглеждани по биологичен начин, нараства

спрямо предходната година и достига 1 311 животни към 1 173 животни за 2012 г. 

Козите, отглеждани по биологичен начин също се увеличават през 2013 г. и

от 2 831 животни през 2012 г. достигат 3 235 животни през 2013 г. Лек спад се

наблюдава при овцете, които намаляват до 7 894 през 2013 г. (Вж. Фиг. 9).

6 Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство; Включва животни в период на преход и животни преминали, периода на
преход; 
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Фиг. 9 – Брой животни, отглеждани по биологичен начин

Броят на пчелните семейства се увеличава от близо 85 000 бр. през 2012 г. на

около 117 000 бр. през 2013 г., което е с около 40% повече регистрирани в система

на  контрол  пчелни  семейства,  в  сравнение  с  2012  г.  Предпоставка  за  това

увеличение  е  добрият  прием  на  биологично  произведения  пчелен  мед  на

европейския и световен пазар (Вж. Фиг. 10).

Фиг. 10 – Пчелни семейства в система на контрол
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В резултат на нарастването на броя на пчелните семейства през 2013 г.  се

наблюдава и увеличение на количеството на произведения по биологичен начин

пчелен мед спрямо предходната година – от 2 448 тона през 2012 г. на 2 718 тона

през 2013 г. България е традиционен производител на различни видове биологично

сертифициран пчелен мед с отлични качествени показатели, като голяма част от

продукцията се изнася на световния пазар (Вж. Табл. 5, Фиг. 10).

8.3  Финансово  подпомагане  на  биологичното

производство

В Европейския съюз плащанията за биологично земеделие започват с първите

реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 80-те и 90-те години на

миналия век.  Основна причина за  промените е  не  само свръхпроизводството  на

субсидираните култури, но и повишената чувствителност на европейските страни

към опазването на околната среда, биоразнообразието и хуманното отношение към

животните.  Благодарение  на  държавните  субсидии  и  повишения  потребителски

интерес през 90-те години биологичното земеделие започва убедително да завоюва

своя  територия  в  световен  мащаб,  в  това  число  и  в  България.  За  България

нарастването  на  броя  на  операторите  и  площите  в  система  на  контрол  през

последните три години нараства  повече от  четири пъти.  Все  повече земеделски

производители  се  насочват  към  този  вид  производство,  както  и  все  повече

потребители  търсят  здравословна  и  незамърсена  с  изкуствени  торове  и  други

химически  съставки  продукция.  Мотивацията  и  на  производителите  и  на

потребителите  е  следствие от  грижата за  екологичното  равновесие на  земята  и

грижа за собственото здраве. 

През последните години броят на операторите и площите в система на контрол

в  България  нараства.  Все  повече  земеделски  производители  се  насочват  към

биологично производство, както и все повече потребители търсят здравословна и не

замърсена с изкуствени торове и други химически съставки продукция. Мотивацията

и на производителите и на потребителите е следствие от грижата за екологичното
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равновесие на земята и за собственото здраве. Пазарът на биологични продукти в

ЕС и в световен мащаб се развива динамично, като независимо от условията на

криза бележи постоянен ръст. Реформите в ОСП за програмния период 2014 – 2020

г. предвиждат 30% от директните плащания да бъдат отделени за т. нар. „зелени

директни  плащания”.  Биологичните  производители  ще  получават  безусловно

„зелени директни плащания” за площите в система на контрол. Бъдещото развитие

на земеделието в ЕС след 2014 г. и финансирането му е все по-тясно свързано с

темата екология и устойчиво използване на природните ресурси. В новия Регламент

на  европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  подпомагане  на  развитието  на

селските райони от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

за периода 2014 - 2020 г. се предвижда създаването на нова мярка: „Биологично

земеделие” в рамките на новия програмен период на Програмата за развитие на

селските  райони  2014  -  2020  г.  Това  е  едно  голямо  признание  за  нарастване

значението на биоземеделието в ЕС. Факт е, че търсенето на биологични продукти

се увеличава всяка година. Европа е вторият по големина производител в света. По-

голяма  част  от  българските  биологични  храни  и  продукти  са  предназначени  за

външни пазари. Секторът „био” в страната се развива възходящо и несъмнено има

бъдеще.

През настоящия програмен период 2014-2020 г., по Програма за развитие на

селските райони ще продължи подпомагането на биологичното растениевъдство и

биологичното пчеларство, но е предвидено подпомагане на биологично земеделие в

отделна мярка - Биологично земеделие. В рамките на тази мярка ще се изпълняват

две подмерки:

Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за хектар

ИЗП;

Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие за хектар

ИЗП.

Очаква  се  мярката  да  има  положителен  ефект  и  принос  към  устойчивото

развитие на селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на
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последиците от изменението на климата и подкрепата на малки и средни ферми,

повечето от които са семейни. 

IX. Анализ на съществуващото производство на 

биологични продукти на територията на МИГ „Девня-

Аксаково“

Анализът на съществуващото производство на биологични продукти на МИГ

«Девня-Аксакво» цели да открои конкурентните предимства на територията на МИГ-

а за развитието на биоземеделие. Резултатите от анализа предоставят възможност

за вземане на информирани решения, базирани на фактите, при реализиране на

Стратегията за водени от общностите местно развитие. 

9.1 Методи за осъществяване на проучването

За целите на анализа бяха осъществени два вида проучвания:

-  Вторично,  основано  на  официалните  информационни  източници-  НСИ,

Министерство  на  земеделието  и  храните  и  неговите  териториални  поделения,

Общинските служби «Земеделие и гори» и др.

-  Първично  проучване  на  респонденти  от  територията  на  МИГ  «Девня-

Аксаково» чрез анкетно проучване сред Проведено бе анкетно проучване сред 30

земеделски  производители,  24  граждани,  10  представители  на  местните  власти

относно  текущото  състояние  и  възможностите  за  развитие  на  биоземеделие  на

територията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Анкетното проучване се извърши чрез въпросници за граждани, представители

на местната власт и земеделски производители. Целта на въпросниците бе да се

установи важността на биологичното производство за широката общественост като

потребители, местната власт като осъществяваща националните политики на местно

ниво  и  земеделските  производители  като  лицата  осъществяващи  дейностите  по

биологично производство. Въпросника към земеделските производители си постови
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за  цел  да  проследи  текущото  състояние  на  биологжичното  производство  на

територията  на  МИГ-а,  както  и  потенциала  за  развитие,  трудностите,  които  се

срещат, причините за неактривността на този вид земеделие.

Анкетнто проучване се  проведе директно  “face  to  face”,  както  и  телефонно

интервю с представители на земеделските производители.

9.2 Териториален обхват

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:

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  вегитация  на  растенията  по  отношение  отглеждането  на

земеделски култури на открито.

9.3 Природни ресурси

Поземлените  ресурси  на  територията  са  добри,  както  в  количествено  и

структурно, така и в качествено отношение. Почвообразуващите скали в района са

предимно  глинест  льос  и  по-малко  типичен  льос,  върху  които  са  образувани

предимно излужени черноземи, карбонатни черноземи и чернозем-смолници, които
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се  характеризират  с  по-високо  количество  хумус  /3,4%/  и  високо  естествено

плодородие.  Територията  е  бедна  на  полезни  изкопаеми.  Минерални  суровини-

мергели, варовици и торф са на територията на община Девня. Мергели се добиват

в кариерите “Белите могили”, “Лозенско дере”, “Синур Алча”. Разработени кариери

за варовик се  използват при производство на цимент.

Девненските извори са най-големите карстови извори в България. Разположени

са в няколко групи в подножието на възвишението Голям кайряк. Изворите дават

началото  на  река  Девня.  Изворните  води  излизат  по  разседи  под  слаб  напор.

Изворите имат постоянен дебит – 2952 л/с4 и постоянна температура – около 18

градуса.  Водите са варовити (съдържат 93 % калциев кар-бонат и незначителни

количества магнезиев карбонат, железни, алуминиеви и силициеви оки-си). От 1954

г.  започва  постепенното  каптиране  на  изворите.  Водите  им  се  използват  в

промишлените предприятия при Девня и за водоснабдяване на Девня и Варна.

Значителна част от територията на МИГ Девня -Аксаково (52% от територията

или  приблизи-телно  301,42   кв.км.)  попада  в  екологичната  мрежа Натура  2000,

целяща да осигури дългосроч-ното оцеляване на най-ценните и застрашени видове

и  местообитания  за  Европа,  в  съответствие  с  основните  международни

договорености  в  областта  на  опазването  на  околната  среда  и  биологичното

разнообразие. Най-известната защитена зона на територията е „Побитите камъни” с

площ 2 313,50 дка. На територията на община Девня попадат части от три защитени

зони по Натура 2000 – „Побити камъни” (BG0000132), “Провадийско-Роякско плато”

(BG0000104) и “Варненско-Белославски комплекс” (BG0000622). На територията на

община Аксаково попадат части от пет защитени зони по Натура 2000 – “Долината

на р. Батова” (BG0000102), “Златни пясъци” (BG0000118), “Суха река” (BG0000107),

„Побити камъни” (BG0000132), „Батова” (BG0002082). „Побити камъни” (BG0000132),

представляваща  уникален  геоложки  феномен  от  варовикови  колони,  явяващ  се

същевременно  дом  за  редица  ендемични  видове  заема  територия  и  от  двете

общини,  явявайки  се  по  този  начин  предпоставка  за  създаване  на  местна

идентичност
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9.4 Използване на земеделската земя и структура в 
земеделието

9.4.1  Използване  на  площите  със  селскостопанско

предназначение

Площите за  нуждите на  селското  стопанство са  377  989 дка.  Използваната

земеделска площ е 231 521 дка, а обработваемата земя е 220 286 дка. (Вж. Табл. 7).

табл. 7 – Баланс на площите по КВС на територията на МИГ за периода 2014-
2016 г.

Година

БАЛАНС НА ПЛОЩИТЕ ПО КВС

Община

Обработваема земя
Необрабо

тваема
земя

Общ
селскостоп
ански фонд

в т.ч.
ниви

в т.ч.
ливади,
пасища

в т.ч.
тр.насажде

ния

в т.ч.
лозя

/ха/ /ха/ /ха/ /ха/ /ха/ /ха/
2014

Аксаково
18683.41

7
1908.36

7
387.442 806.524 9033.162 30818.912

Девня 4790.902 856.173 24.012 161.26 105.107 5937.454
2015

Аксаково
18647.53

2
1899.09

1
455.822 808.097 9008.370 30818.911

Девня 4783.763 865.024 24.012 161.259 105.107 5939.165
2016

Аксаково
21917.69

2
2294.21

4
453.254 1236.114 2863.626 28764.900

Девня 4770.381 854.337 38.974 161.258 110.007 5934.957

От данните за 2016 г. е видно, че площите обработвани като ниви са най-много

около 77%, следвани от ливади и пасища, както и необработваемата земя. Най-

малко са засетите площи с трайни насаждения (Вж. Фиг. 11).
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Фиг. 11 – Баланс на площите по КВС на територията на МИГ за 2016 г.

През  анализираният  период  от  2014-2016  г.  необработваемите  площи

намаляват, а обработваемите се увеличават. Особено чувствително е увеличението

на нивите, на територията на община Аксаково през 2016. Общия селскостопански

фонд намалява, поради намаляване на необработваемите площи през 2016 г.

Фиг. 12 – Баланс на площите по КВС на територията на  МИГ за периода 2014

– 2016 г.
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Основните  видове  култури  засети  по  общините  съставляващи  МИГ-а  са

представени в следващата таблица:

Табл. 8 – Основни видове култури на територията на МИГ за периода 2014 –
2016 г.

година община Аксаково община Девня

видове култури  /дка/ видове култури  /дка/
пшен
ица

ечеми
к

рапиц
а

царев
ица

слънчо
глед

пшен
ица

ечем
ик

рапиц
а

царев
ица

слънчо
глед

2014 86000 22000 30000 19400 46800 17011 7200 1183 4593 11139

2015 65000 13100 13700 19400 46800 16196 5518 0 2850 14219

2016 80000 11000 8200 19400 47000 17624 5467 388 1532 15904

Най-много  площи  /44%/  са  засяти  с  пшеница,  което  е  типично  за  района

поради благоприятните климатични условия (Вж.  фиг.13).  Следващата култура е

маслодайният слънчоглед, производството,  на който е свързано с производството

на  олио  и  други  производни  продукти.  Останалите  култури  имат  относително

еднакъв дял около 10 %, а именно ечемик, рапица и царевица.

Фиг. 13 – Основни видове култури на територията на МИГ в проценти
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През  анализирания  период  площите  засети  с  пшеница,  ечемик  и  особено

рапица  намаляват,  като  увеличение  бележат  площите  засети  със  слънчоглед.

Царевицата,  която  е  основна  култура  в  животновъдството  бележи  постоянна

величина (Вж. Фиг. 14).

Фиг. 14 – Основни видове култури на територията на МИГ

От значение за развитието на сектора са не само засетите площи, но и добива

от културите, какви сортове се използват и каква е тяхната продуктивност.

В  следващата  таблица  са  представени  добивите  от  основните  култури  по

общини, съставляващи МИГ-а.

Табл. 9 – Добиви на основни видове култури на територията на МИГ за
периода 2014 – 2016 г.

година

община Аксаково община Девня

зърнени култури кг/дка зърнени култури кг/дка
пшен
ица

ечем
ик

рапиц
а

цареви
ца

слънч
оглед

пшен
ица

ечем
ик

рапи
ца

цареви
ца

слънчо
глед

2014 500 400 187 700 295 396 300 201 550 250

2015 500 454 300 420 207 460 450 0 340 200

2016 500 410 250 475 230 500 500 300 150 200
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От диаграмата на фиг. 15 е видно, че най- висок е долива от пшеницата, но

дела на царевицата и ечемика  се различава с 1-2 процента, което говори за добро

използване  на  наличните  поземлени  ресурси  и  засяването  им  с  подходящи  за

почвата  земеделски  култури.  Най-нисък  е  добива  от  рапица,  това  обяснява  и

намаляване на площите засети с тази култура.

Фиг. 15 – Съотношение между добивите на основните култури на
територията на МИГ

През годините на анализирания период добивът чувствително се е променил

при  царевицата  (Вж.  фиг.  16).  Особена  силна  година  за  царевицата  е  2014  г.,

където добивите са достигнали 1250 кг. От декар. Добивите от пшеница плавно се

повишават  през  анализирания  период,  при  ечемика  също  се  увеличават.

Променливи са добивите при рапицата, а при слънчогледа бележат спад през 2015

г. и плавно завишение през 2016 г.
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Фиг. 16 – Среден добив от зърнение култури кг/дка през анализирания
период

Животновъдство:  Благоприятните  природо-климатичните  условия  на

територията, наличието на голям процент мери и пасища позволяват отглеждането

на различни видове животни, което определя животновъдството като втори основен

подотрасъл на селското стопанство.  Доброто зърнено и фуражно производство в

полската  част  предопределят  развитието  на  говедовъдството,  свиневъдството,

козевъдството и др. Най-голям е броя на отглежданите птици, следвани от овце и

говеда. 

Следващата табл. 10 представя детайлна справка за отглежданите видове по

общините  Аксаково  и  Девня.  От  таблиците  е  видно  че  в  община  Аксаково  се

отглеждат повече по брой и видове животни, което е предпоставка за засилване на

тенденцията за развитие на биологично производство. 
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Табл. 10 – Структура и Брой животни на територията на МИГ за периода
2014 – 2016 г.

Структура и брой животни в община Аксаково 2014 г.
Таблица 6

Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Аксаково Говеда и биволи – общо* бр. 1953
Аксаково в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 367
Аксаково в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 88

Аксаково в т.ч.  телета и малачета  над 1  г.  за  разплод и
бременни юници*

бр. 11

Аксаково в т.ч. крави – млечни* бр. 1128
Аксаково в т.ч. крави – месодайни* бр. 4
Аксаково в т.ч. биволици* бр. 36
Аксаково Други бр. 40
Аксаково Овце – общо бр. 5591
Аксаково в т.ч. овце – млечни* бр. 5293
Аксаково в т.ч. овце – месодайни* бр. 3
Аксаково Кози – общо бр. 375
Аксаково в т.ч.  кози – майки* бр. 365
Аксаково в т.ч. кози – други* бр. 10
Аксаково Свине – общо бр. 35209
Аксаково в т.ч. свине – майки* бр. 2659
Аксаково в т.ч. свине – други* бр. 32550
Аксаково Птици – общо бр. 164210
Аксаково в т.ч. кокошки - носачки бр. 81410
Аксаково в т.ч. гъски бр. 90
Аксаково в т.ч. патици бр. 73240
Аксаково в т.ч. пъдпъдъци бр. 470
Аксаково в т.ч. бройлери бр. 5000
Аксаково в т.ч.  птици -  други  (фазани,  яребици,  токачки,

петли)
бр. 4000

Аксаково Зайци - общо бр. 810
Аксаково в т.ч. зайкини – майки бр. 208
Аксаково Пчелни семейства бр. 2108
Аксаково Калифорнийски червеи кв.м. 4009
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Структура и брой животни в община Девня 2014 г.
Таблица 6.1

Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Девня Говеда и биволи – общо* бр. 102
Девня в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 18
Девня в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 1

Девня в т.ч.  телета и малачета  над 1  г.  за  разплод и
бременни юници*

бр. 10

Девня в т.ч. крави – млечни* бр. 70
Девня Овце – общо бр. 509
Девня в т.ч. овце – млечни* бр. 390
Девня в т.ч. овце – месодайни* бр. 101
Девня Кози – общо бр. 12
Девня в т.ч.  кози – майки* бр. 12
Девня Птици – общо бр. 11816
Девня в т.ч.  птици -  други  (фазани,  яребици,  токачки,

петли)
бр. 11816

Девня Пчелни семейства бр. 327

Структура и брой животни в община Аксаково 2015 г.
Таблица 6.2

Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Аксаково Говеда и биволи – общо* бр. 1798
Аксаково в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 305
Аксаково в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 66

Аксаково в т.ч.  телета и малачета  над 1  г.  за  разплод и
бременни юници*

бр. 23

Аксаково в т.ч. крави – млечни* бр. 1148
Аксаково в т.ч. крави – месодайни* бр. 6
Аксаково в т.ч. биволици* бр. 34
Аксаково Други бр. 40
Аксаково Овце – общо бр. 5714
Аксаково в т.ч. овце – млечни* бр. 5374
Аксаково в т.ч. овце – месодайни* бр. 2
Аксаково Кози – общо бр. 670
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Аксаково в т.ч.  кози – майки* бр. 526
Аксаково в т.ч. кози – други* бр. 144
Аксаково Свине – общо бр. 39615
Аксаково в т.ч. свине – майки* бр. 2691
Аксаково в т.ч. свине – други* бр. 36924
Аксаково Птици – общо бр. 120640
Аксаково в т.ч. кокошки - носачки бр. 86420
Аксаково в т.ч. гъски бр. 100
Аксаково в т.ч. патици бр. 24840
Аксаково в т.ч. пъдпъдъци бр. 280
Аксаково в т.ч. бройлери бр. 5000
Аксаково в т.ч.  птици -  други  (фазани,  яребици,  токачки,

петли)
бр. 4000

Аксаково Зайци - общо бр. 60
Аксаково в т.ч. зайкини – майки бр. 58
Аксаково Пчелни семейства бр. 3290
Аксаково Калифорнийски червеи кв.м. 4419

Структура и брой животни в община Девня 2015 г.
Таблица 6.3

Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Девня Говеда и биволи – общо* бр. 79
Девня в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 13
Девня в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 3

Девня в т.ч.  телета и малачета  над 1  г.  за  разплод и
бременни юници*

бр. 8

Девня в т.ч. крави – млечни* бр. 26
Девня в т.ч. крави – месодайни* бр. 26
Девня Овце – общо бр. 773
Девня в т.ч. овце – млечни* бр. 608
Девня в т.ч. овце – месодайни* бр. 89
Девня Кози – общо бр. 12
Девня в т.ч.  кози – майки* бр. 12
Девня Птици – общо бр. 32700
Девня в т.ч. бройлери бр. 32700
Девня Пчелни семейства бр. 410
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Структура и брой животни в община Аксаково 2016 г.
Таблица 6.4

Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Аксаково Говеда и биволи – общо* бр. 1947
Аксаково в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 282
Аксаково в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 97

Аксаково в т.ч.  телета и малачета  над 1  г.  за  разплод и
бременни юници*

бр. 21

Аксаково в т.ч. крави – млечни* бр. 1288
Аксаково в т.ч. крави – месодайни* бр. 11
Аксаково в т.ч. биволици* бр. 34
Аксаково Овце – общо бр. 6086
Аксаково в т.ч. овце – млечни* бр. 5757
Аксаково в т.ч. овце – месодайни* бр. 4
Аксаково Кози – общо бр. 747
Аксаково в т.ч.  кози – майки* бр. 655
Аксаково в т.ч. кози – други* бр. 92
Аксаково Свине – общо бр. 41183
Аксаково в т.ч. свине – майки* бр. 3078
Аксаково в т.ч. прасенца под 45 дни* бр. 1
Аксаково в т.ч. свине – други* бр. 38104
Аксаково Птици – общо бр.        123900
Аксаково в т.ч. кокошки - носачки бр. 86400
Аксаково в т.ч. гъски бр. 120
Аксаково в т.ч. патици бр. 30140
Аксаково в т.ч. щрауси бр. 240
Аксаково в т.ч. бройлери бр. 3000
Аксаково в т.ч.  птици -  други  (фазани,  яребици,  токачки,

петли)
бр. 4000

Аксаково Зайци - общо бр. 60
Аксаково в т.ч. зайкини – майки бр. 60
Аксаково Пчелни семейства бр. 3841
Аксаково Калифорнийски червеи кв.м. 4764

Структура и брой животни в община Девня 2016 г.
Таблица 6.5
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Община-
дейност

Видове животни Мярка Количество

Девня Говеда и биволи – общо* бр. 75
Девня в т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 10
Девня в т.ч.  телета и малачета над 1 г.  и под 2 г.  за

угояване*
бр. 3

Девня в т.ч. крави – млечни* бр. 24
Девня в т.ч. крави – месодайни* бр. 34
Девня Овце – общо бр. 871
Девня в т.ч. овце – млечни* бр. 719
Девня в т.ч. овце – месодайни* бр. 98
Девня в т.ч. овце - други* бр. 32
Девня Кози – общо бр. 12
Девня в т.ч.  кози – майки* бр. 12
Девня Пчелни семейства бр. 385

Обобщената информация за територията на МИГ « Девня –Аксаково» показва,

че най-много се отглеждат през анализирания период говеда и биволи (Вж. фиг.

17).  На  територията  на  община  Девня,  не  се  отглеждат  свине,  зайци  и

калифорнийски червеи. След говедата и биволите, свинете са другия вид животни,

които  се  отглеждат  на  територията  на  община  Аксаково.  Пряко  свързано  с

биологичното земеделие е отглеждането на пчелни земейства, което е застъпе с

2%, както и наличието на отглеждане на калифорнийски червеи също с 2%. Слабо е

отглеждането  на  зайци  и  кози.  Отглеждането  на  козите  е  характерно  за

полупланинските райони, които са много малка част от територията на МИГ-а.
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Фиг. 17 – Видове животни и относителния им дял на
територията на МИГ

9.5 Земеделски производители

През  2016  г.  общият  брой  на  земеделските  производители,  регистрирани  в

регистъра по Наредба № 3/1999 г., за територията на МИГ-а  е 216 бр. 

Регистърът   на   земеделските   производители   служи   за   набиране   на

информация  за земеделските производители и за дейността им с цел подпомагане

на земеделието и развитието на селските райони.  

Регистрираните   в   него   земеделски   производители   имат   право   да

получават  безплатно съвети  и  информация  за  цени  и  пазари  на  земеделски

продукти   от   Националната  служба  за съвети  в  земеделието и да получават

безплатна информация, анализи и прогнози от Областните дирекции „Земеделие”.

На  територията  на  МИГ  «Девня-Аксаково»,  дейностите  в  сектора  «Селско

стопанство» се  осъществяват  от земеделски  стопанства  с  различен  юридически

статут (Вж. Табл. 11).
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Табл. 11 - Брой земеделски стопанства по юридически статут за общините

Аксаково и Девня

Брой земеделски стопанства по юридически статут за общините Аксаково и
Девня

№ по
ред

Юридически статут
на земеделските

стопанства

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Аксаково Девня Аксаково Девня Аксаково Девня

1 АД 1     0  1    0       1     0
2 ЕТ        13     3      12    3      10     3
3 ЕООД        19     2      16    2      17     2
4 Кооперация 7     4       7    4       7     4
5 ООД        10 1       8    0      10     0
6 Физическо лице       103 32 124 36 125 35

На  територията  на  МИГ  по  юридически  статут  земеделските  стопанства

запазват своето състояние през анализирания период (Вж. фиг. 18). Намаление се

отбелязва единствено при Едноличните търговци. Физичедсите лица са нарастнили

през 2015 г. и са запазили своя брой през 2016 г.

Фиг. 18 – Брой земеделски стопанства по юридически статут на територията

на МИГ
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Различните видове стопанства обработват различна част  от  обработваемата
площ. На табл. 12 по-долу  са представени данни  по общини, съставляващи МИГ
«Девня-Аксаково».

Табл. 12 - Използвана земеделска площ по видове стопанства за общините
Аксаково и Девня

Използвана земеделска площ по видове стопанства за общините Аксаково и
Девня

№
по
ред

Юридически
статут  на
земеделскит
е стопанства

Обща площ  /ха/
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Аксаково Девня Аксаково Девня Аксаково Девня

1 ЕТ 2251.8815 791.3175 2155.3026 761.7673 2402.074
5

817.4800

2 ЕООД 1713.7564 10717.701
2

1433.0489 8142.685
7

1553.985
0

7530.7872

3 Кооперация 3369.8701 1684.9106 3238.2601 1606.489
9

3260.070
3

1636.5185

4 ООД 1034.8200 12.7675 604.6204 0.0000 664.3386 0.0000

6
5

Физическо
лице

1013.8899 501.6059 1179.9709 471.1283 1246.388
8

482.7053

Най-много земеделска площ се използва от ЕООД , следвани от кооперациите

(Вж. фиг. 19). Макар и с най- голям дял на обработвана земя, едноличните търговци

през анализирания период послепенно намаляват площа на обработваните земи,

като  на-чувствително  е  намалението  през  2015  година.  Обработвана  земя  от

кооперациите е една и съща за анализирания период, което бележи устойчивост на

кооперациите като земеделски стопанство. Известно увеличение на обработваните

прощи се отбелязва при физическите лица (Вж. фиг. 20).
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Фиг. 19 – Използвана земеделска площ по видове стопанства на
територията на МИГ

 
Фиг. 20 – Използвана земеделска площ по видове стопанства през 

периода 2014 -2016 г.
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X. Оценка на бизнес възможностите /технически, 
човешки и организационни ресурси/ на земеделските
производители от територията на МИГ «Девня-
Аксаково», свързани с производството на биологични 
продукти

Въпреки  продължаващата  положителна  тенденция  на  развитие  на

биологичното земеделие в България, на територията на МИГ «Девня-Аксаково» има

регистрирани 11 земеделски производителя на биологично земеделие / 9 за община

Аксаково, 2 за община Девня/. Сравнени с общия брой на земеделските стопанства ,

който 214 производителите на биологично производство представляват 5%.

10.1 Резултати от анкетно проучване:

Проведено  бе  анкетно  проучване  сред  30  земеделски  производители,  24
граждани,  10  представители  на  местните  власти  относно  текущото  състояние  и
възможностите  за  развитие  на  биоземеделие  на  територията  на  МИГ  „Девня  –
Аксаково“.

На  фиг.  21  е  отразена  степента  на  запознатост  на  анкетираните  лица  по
отношение на термина „биологично земеделие“.

Фиг. 21 – Запознати ли сте с термина „биологично земеделие“?
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Осемдесет и шест  процента от анкетираните споделят, че са наясно с термина

«биоземеделие»,  като  най-висок  е  процента  сред  анкетираните  земеделски

производители /87 %/.

След  обобщаване на  резултатите,  може да  се  направи извода,  че  петдесет

процента от земеделските стопани са запознати със законодателството в областта

на  биологичното  земеделие.  Седемдесет  и  три  процента  познават  неговото

предимство. Седемдесет и три процента са регистрирани или биха се регистрирали

като  производители  на  био-продукция.  Останалата  част  заявява,  че  за

потребителите тази продукция е добра, но поради високата си себестойност, пазара

е ограничен и производството е нерентабилно. По-голямата част от анкетираните

лица в групата на земеделските производители считат, че на територията на МИГ-а

има  възможност  за  развитие  на  биологично  земеделие  /93%/  (вж.  Фиг.  22).

Анкетираните  земеделски  производители  внасят  уточнение,  че  е  възможно

биологично земеделеие само на определени култури, на територии, които не са в

съседство с конвенционално земеделие. Според тях най-подходяща е територията

около р. Батова, с. Слънчево, в близост до морето.

Фиг. 22 – Считате ли, че територията на МИГ «Девня – Аксаково» е
подходяща за развитие на биоземеделие?
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Деведесет  процента  /  90%/  от  анкетираните  граждани  считат,  че

информацията за биологичното земеделие е недостатъчна. Деведесет процента /

90%/  фиг.  23  от  анкетираните  земеделски  производители  смятат,  че  при  по-

широкомащабна кампания ще се увеличи броя на био земеделските производители.

Необходимо е предоставянето на повече информация за биологичното земеделие,

чрез организиране на обучения, семинари, информационни кампании.

Фиг. 23- Считате ли, че при по широкомащабна информационна кампания
ще се увеличи броя на производителите на биологично земеделие ?

Седемдесет и три процента /73%/ от анкетираните земеделски производители

заявяват, че биха се регистрирали като производители на биоземеделие. Двадесет и

седем  процента  /27  %/  изразяват  резерви  като  посочват,  че  производството  е

нерентабилно и няма пазар поради високите цени. Девет производители /от общо

30/ от анкетираните са посочили, че вече са регистрирани като био производители.
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Фиг. 24- Бихте ли се регистрирали като производител на био земеделие?

Шестдесет и осем процента /68 %/ от анкетираните земеделски производители

заявяват,  че  са  запознати  с  различните  видове  подпомагания  за  земеделските

производители  във  връзка  с  биологичното  земеделие.  Недостатъчната

информираност  е  една  от  основните  причини  за  недоброто  разпространение  на

биологичното  земеделие.  Петдесет  и  три  процента  /53  %/  от  земеделските

производители не са посещавали семинари и конференции свързани с биологичното

земеделие.  Същевременно  земеделските  производители  се  интерисуват  от

биологично  земеделие  и  чрез  различни  информационни  източници  /  Интернет,

телевизия  и др./ заявяват, че познават добри европейски практики в тази област.

Деведесет  процента  /90%  /  от  анкетираните  граждани,  заявяват  че

информациата  за  биологичното  земеделие  е  недостатъчна.  Седемдесет  и  пет

процента  /  75%/  считат,  че  биологичното  производство  има  пряко  въздействие

върху  тях  и това е  обяснимо с  качеството на храната,  която  е  резултат от  био

продукцията.  Седемдесет  и  един  процент  /71  %/  заявят,  че  познават  знака  на

биологичното  поизводство.  Въпреки,  че  пряката  дейност  на  анкетираните

гражданите  не  е  свързана  със  селското  стопанство,  те  считат  че  развитието  на

биологичното  земеделие  е  важно  за  развитие  територията  на  МИГ  «Девня-

Аксаково».
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10.2 SWOT Анализ
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“ ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
Наличие  на  сертифицирани

биологични производители;
Наличие на политическа воля и

стратегия за развитие на биологично
земеделие;

Наличие  на  национална
нормативна  уредба  за  биологично
земеделие,  хармонизирана  с
европейското законодателство;

Изградена  система  за  надзор  и
сертифициране,  гарантираща
качество,  произход  и  проследяемост
на биологичните продукти и храни;

Наличие  на  браншови
организации  на  производителите  и
търговците на биологични продукти;

Наличие на практически опит за
прилагане  на  технологии  за
биологично земеделие;

Наличие  на  мерки  за
кандидатстване  по  ПРСР  за
биологично земеделие;

Недостатъчна  информираност  за
възможностите  на  биологичното
земеделие;

Недостатъчно  обучение  и
консултантска дейност за биологичното
земеделие;

Организационни  слабости  в
българския  БИО  сектор,  което
възпрепятства  мотивирането  на
земеделските  производители  да
преминат към биоземеделие;

Липса  на  данъчни  стимули  и
други  насърчителни  мерки  за
биологичните  земеделски
производители;

Цената  на  сертифициране  за
дребните  фермери  /под  1  ха/  е
прекалено висока;

Липсата  до  момента  на
финансово подпомагане за биологично
животновъдство  и  биологична
преработка;

Недостатъчно  познаване  на
същността, методите на производство и
философията  на  биологичното
земеделие  сред  земеделските
производители;

Липсва  на  местно  производство
на  биологичен  фураж,  биологична
растителна  защита,  почвени
подобрители, и торове;

Недостатъчно  квалифицирана  и
мотивирана работна сила;
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
Изключителни  природни

дадености за развитие на биологично
земеделие на територията на МИГ;

Биологичните  храни  са  все  по
търсени  от  потребителите,
подпомагането  за  биологично
производство  и  включено  В  ПРСР
2014-2020;

Цените  на  биологичните
продукти нарастват на европейския и
световния пазар;

Използване  на  фондове  и
програми  на  ЕС  за  биологично
земеделие;

Общата  селскостопанска
политика  2014-2020  предвижда
сериодна  подкрепа  за  производства,
щадящи околната среда и хуманното
отношение  към  животните-
агроекология  и  подпомагане  на
високо качествени продукти;

Съвременните ИКТ разполагат с
огромни  възможности  както  за
обучение в областта на биологичното
земеделие, така също за предлагане
и разпространение на продукция;

Силна  раздробеност  на
земеделските имоти, което е пречка за
финансиране при био производство;

Липса  на  предприемаческа
култура  ,  включително  ниска
организационна култура на българските
земеделски производители;

Застаряващо население;
Липса на квалифицирани кадри в

областта  на  биологичното
производство;

Висока  конкуренция  на  готови
биологични  храни  от  другите
европейски държави;

Трудна  и  скъпа  охрана  на
земеделските земи;

Амортизирана  и  лоша земеделска
инфраструктура.
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XI. Възможности за насърчаване на стопанския сектор

от територията на МИГ «Аксаково-Девня» за 

производството на биологични продукти

Увеличаващото се  потребителско търсене на биологични продукти създава

по-добри възможности за всички звена във веригата на биологичното производство

и  доставки  -  и  заедно  с  това  дава  тласък  на  местната  икономика  и  социално

развитие на територията на МИГ „Девня-Аксаково“. 

Биологичните продукти бележат годишен пазарен растеж от порядъка на 10-

15% на световния пазар. 

Растежът  в  биологичния  сектор  не  само  осигурява  повече  финансова

стабилност  за  производители,  преработватели,  дистрибутори  и  търговци,  но  и

облагодетелства, директно и индиректно, селските общности като цяло. 

Самото  естество  на  биологичното  земеделие  го  превръща  във  фактор  за

създаването на работни места, големи селски общности и благосъстояние в селските

райони. Между причините за това са: 

 Биологичните ферми са по-малки и по-разнообразни по своята дейност от

небиологичните  стопанства,  които  са  с  по-големи  мащаби  и  са  интензивно

управлявани .

 Фактът, че ограниченията за използване на синтетични средства налагат

физични и механични методи на обработка, които изискват повече работна ръка 

 Отличната съвместимост на биологичните ферми с начинания в областта

на селския и екологичния туризъм 

 Нови  сфери  на  изследване  за  учените  (например,  върху  методите  за

защита на растенията и поддържане на хуманното отношение към животните или

върху използването на обновяеми ресурси).

Биологичните производители работят в по-здравословна среда, като се има

предвид, че не работят с химически вещества като пестицидите. Те се радват и на

уважение, тъй като все повече хора откриват ползите от биологичното земеделие за
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околната среда, хуманното отношение към животните и икономическото и социално

развитие на селските райони. 

Биологичното  земеделие  създава  по-привлекателен,  естествен  ландшафт

благодарение на практики като: 

 Създаване на жив плет и ливади 

 Запазване на естествената флора и фауна 

 Поддържане и подобряване на водните и почвени ресурси 

 Използване на естествените за района растителни и животински видове и

на местните ресурси 

На свой ред, тези практики създават по-привлекателни селски области, които

имат повече шансове да задържат и дори привлекат нови жители в момент, в който

селското население намалява в страните от ЕС. 

Биологичното  земеделие допринася  също така  за  по-активното  участие  на

селските общности в процеса на реализация на земеделските продукти.  Това се

дължи на: 

 Използването на разнообразни пазарни канали - например, продажби пред

самото стопанство, чрез магазин в стопанството или на околните селскостопански

пазари, както и чрез продажби, организирани по интернет 

 Нови и разнообразни възможности за маркетинг на биологичния продукт 

 Предпочитанието към късата дистанция до пазара 

Всъщност,  заетите  по  цялата  линия  на  производството  и  доставките  на

биологичните  продукти  нерядко  участват  в  повече  от  една  дейност.  Например,

производителите  с  голяма  гордост  и  дори  философски  интерес  към  битието  на

продукта в много случаи участват и в етапите, следващи производството му, т.е. те

са добре запознати или дори директно извършват преработката и маркетинга му. 

Това  често  означава,  че  производителите  са  в  директен  контакт  с

потребителите, помагайки им да разберат произхода на храните, които купуват, и

широкия спектър от ползи от по-устойчивия модел за производство на хранителни

продукти,  какъвто  е  моделът  на  биологичното  производство.  По  този  начин  те
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повишават съзнанието на потребителите и нивото на познанията им за различните

странични ефекти от производството на храни.

Секторите на биологичното производство, преработка и търговия предлагат

интересни  и  предизвикателни  възможности  за  работа,  а  с  увеличаването  на

потребителското търсене и растежа в сектора, тези възможности ще стават и все

повече.

Най-очевидна е необходимостта от работна ръка в стопанствата, където по-

традиционният и трудоемък подход към земеделската работа (поради отказа да се

разчита на синтетични средства), създава нуждата от работници с различни нива на

опит. 

Биологичните стопанства често приемат голям брой стажанти с идеята,  че

така  следващото  поколение  ще  приеме  и  практикува  по-устойчив  модел  на

земеделско производство, съчетаващ най-доброто от традиционното и модерното,

основано на науката, земеделие. По-малкият размер на биологичните стопанства,

продикуван от необходимостта от адекватно ръководство на сложното управление

на едно биологично стопанство, увеличава възможностите за навлизането на нови

биологични производители в сектора. И то при настоящото положение на нещата,

при което средната възраст на земеделския производител е над 60 години и все по-

малко хора се занимават със земеделие. 

Привлекателният образ на природата и естественият начин на живот на хора,

растения  и  животни,  благоприятстван  от  биологичното  земеделие,  създава

възможности  за  развиване  на  селски  и  екологичен  туризъм,  за  създаване  на

стопанства за демонстрация, за популяризиране на "отворени дни" за посещение, за

хотелиерство, изобщо за отваряне на стопанствата, под различни форми, за външни

посетители.

Секторите на маркетинга,  гостоприемството и туризма са сред тези,  които

могат да отчетат ползи от тази тенденция.

Поради  вниманието,  което  се  отделя  в  биологичното  земеделие  за

поддържането  на  високи  стандарти  по  отношение  на  здравето  и  хуманното

отношение към животните, от работещите с биологично отглежданите животни се

91

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_bg
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_bg


                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

очаква да бъдат посветени на работата си и да притежават необходимите умения.

Тези качества се изискват освен от земеделските стопани и работниците и от:

 Ветеринарните  лекари  и  доставчиците  на  лекарства  за  ветеринарната

медицина 

 Производителите и доставчиците на фураж

 Доставчиците на различни други услуги, като например специалистите по

сградите и съоръженията за отглеждане на животни

Различните нужди на биологичното земеделие (като нуждата от информация

и  проучвания  върху  контрола  над  плевелите  без  употреба  на  хербициди  или

постигането на висок добив без синтетични подобрители на почвата) също дава

възможности за научни изследвания в свързани със земеделието области като: 

 Системи за култивиране на растенията

 Растителна защита

 Подхранване на растенията

 Здраве и хуманно отношение към животните

 Хранене на животните

Заедно с растениевъдство и животновъдство, чийто краен резултат е вкусната

биологична  храна,  много  биологични  производители  се  занимават  активно  и  с

маркетинга  на  продукцията  си  -  а  понякога  също  и  с  тяхната  преработка,

дистрибуция и продажба.

Този  подход  създава нуждата  от  доставчици на  различни услуги  с  високо

развито  експертно  знание  за  биологичния  сектор,  които  могат  да  задоволят

потребността на производители и преработватели от информацията и уменията, без

които не биха постигнали успех.

Следователно  биологичното  земеделие  създава  възможности  и  за

специалистите в области като специализираното банкерство, финансовите услуги,

консултантската дейност в  сферата  на земеделието и консултантските услуги по

бизнес управление.
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Разнообразните пазарни канали, използвани от биологичните производители

и  преработватели,  създават  не  по-малко  нови  работни  места  в  сектора  на

продажбите, както и възможности в секторите на преработката и дистрибуцията.

Биологичното  земеделие  се  нуждае  и  от  транспортни  услуги,  които  да

посрещнат специфичните му нужди, а именно:

 Доставката на продукти на кратко разстояние за кратко време

 Ефективно разделяне на биологичната от небиологичната продукция във

всеки един момент

 Минимизиране  на  времето  за  транспорт  и  всеки  възможен  стрес  или

страдание по време на транспортирането на животни.

Развитието на сектора „Биологично земеделие" в ЕС и България е напълно

съвместимо  и  с  наскоро  обявената  инициатива  на  ЕС  -  План  за  действие  за

екологични технологии, описан в комюнике СОМ (2004) 3511. Общата цел на този

план  е  да  се  стимулира  използването  на  щадящи околната  среда  технологии  в

икономиката  като  цяло.  Европейската  комисия  разработи  документ,  наречен

„Анализ  на  възможностите  за  създаване  на  европейски  план  за  действие  за

биологични  храни  и  земеделие".  Той  послужи  като  основа  за  изготвянето  на

Европейския план за действие за биологични храни и земеделие, приет през 2004 г.

(COM (2004) 415 заключителен).

Основните предложения в плана за действие са фокусирани върху:

 информационно  направлявано  развитие  на  пазара  за  биологични  храни

чрез  повишаване  на  осведомеността  на  потребителите;  предоставяне  на  повече

информация и насърчаване на потребителите и бизнесмените;

 осигуряване  на  по-ефективна  обществена  подкрепа  за  биологичното

производство чрез насърчаване на страните членки да използват по-съгласувано и

по-широко  различните  мерки  за  развитие  на  селските  райони,  например

посредством  национални  планове  за  действие  и  чрез  засилване  на  научните

изследвания по биологично земеделие;

подобряване  и  налагане  на  стандартите  на  Общността  за  биологично

производство и изискванията за внос и инспекция чрез: определяне на основните
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принципи на биологичното земеделие и обясняване по такъв начин на неговата

обществена роля;

На  тази  основа  възможностите  за  подобряване  финансирането  на

биологичното земеделие у нас могат да се групират по направления както следва:

 създаване на специални данъчни стимули и други насърчителни мерки

за  биологичните  земеделски  производители  -  например  подпомагане

сертифицирането на биологичните продукти, тъй като този разход е непосилен за

повечето от производителите;

 подпомагане  на  земеделските  производители  най-вече  през  преходния

период, тъй като той все още отблъсква преминаването към биологично земеделие

при условия на липса на адекватни финансови компенсации;

 финансово подпомагане на вноса на суровини, препарати, биоторове за

биологично земеделие;

 подобряване  координацията  между  ведомствата  (Министерството  на

околната  среда  и  водите,  Министерството  на  земеделието  и  продоволствието,

Министерството  на  образованието  и  науката,  Министерството  на  икономиката  и

енергетиката,  Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  и

др.),  които  работят  и/или  могат  да  допринесат  за  развитие  на  биологичното

земеделие;

 създаване на специално насочени кредитни продукти за финансиране на

биологичното земеделие, отчитащи неговата специфика, възможностите за гъвкав

погасителен план и гратисен период, повишаване знанията на кредитните инспекто-

ри за същността, значението и ролята на биологичното земеделие;

 разширяване  клоновата  база  на  кредитните  институции,  създаване  на

мобилни  групи,  намаляване  обема  на  изискуемите  документи  и  трудността  за

тяхното  попълване,  тъй  като  най-често  земеделските  производители  са  дребни

стопани,  нямат  възможност  да  пътуват  често  до  общинските  центрове,  където

обикновено са банковите клонове и нямат необходимите умения и време за спра-

вяне с обемистата документация;
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 създаване на  кредитни продукти насочени към стимулиране на младите

производители, които са най-активни в развитието на биологичното земеделие и по-

лесно усвояват и спазват необходимите изисквания;

 използване  възможностите  на  информационните  и  комуникационните

технологии за съвместна работа и разпространение на информация за новости при

финансиращите програми;

 повишаване  ролята  на  браншовите  организации  на  производители,

преработватели,  търговци  на  земеделска  продукция  за  промотиране  на

биологичното земеделие и разширяване възможностите за неговото финансиране.

 по-активно  търсене  и  използване на  възможностите  за  финансиране  на

биологичното земеделие предоставяни от международни донорски организации и

програми.

XII. Препоръки и насоки за развитие на биологичното 

земеделие на територията на МИГ „Девня-Аксаково“

12.1 Възможности за финансиране на биологичното 
земеделие  по ПРСР

М11 — Биологично земеделие

В рамките на тази мярка ще се изпълняват две подмерки:

• Подмярка  11.1  .  Плащания  за  преминаване  към  практики  и  методи  за

биологично земеделие

• Подмярка  11.2.  Плащания  за  поддържане  на  практики  и  методи  за

биологично земеделие

Насърчаването  на  биологичното  растениевъдство,  пчеларство  и

животновъдство ще доведат до намаляване на използването на минерални торове,

пестициди,  намаляване  на  замърсяването  на  почвите  и  водите  и  като  цяло  до

земеделие,  съобразено с  добрите екологични практики.  Това  от  своя  страна ще

допринесе  за  постигане  на  основните  цели  на  Приоритет  4Б:  „Подобряване
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управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите”. В

допълнение мярката ще допринесе и към постигане на целите на Приоритет 4А и 4В,

като  прилагането  на  щадящите  практики  при  обработката  на  площите  ще

допринесат за предотвратяването на почвената ерозия и за борбата с климатичните

промени. Мярката има отношение към приоритет 1, приоритет 5Е, приоритет 6, като

с биологично производство започнат да се занимават повече млади и безработни

хора живеещи в селските райони.

Въвеждането  на  екстензивни  земеделски  практики  ще  намали

нитрификацията и втока на биогени в естествените и полуестествени екосистеми

особено  тревните  съобщества  и  водните  местообитания,  с  кумулиращ  се

положителен ефект върху флората и фауната и като цяло върху естествените и

полу-естествени  екосистеми.  Това  ще  допринесе  и  за  поддържане  на  видове  и

местообитания – целеви за зоните, в благоприятно природозащитно състояние.

Очаква  се  мярката  да  има  положителен  ефект  и  принос  към  устойчивото

развитие на селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на

последиците от изменението на климата и подкрепата на малки и средни ферми,

повечето от които са семейни. Освен това, предвид факта, че повечето биологични

производители предпочитат да развиват къси вериги на доставки, се очаква също

да допринесе за социалната съгласуваност на селските райони.Дайносте по мярката

ще допринесат и за постигането на целите на Европейския план за действие за

бъдещето на биологичното производство в Европейския съюз.

По  тази  подмярка  ще  се  подпомагат  на  територията  на  цялата  страна,

земеделски стопани,  чиито стопанства  са в  период на преход -  преминаване на

стопанството от конвенционално към биологично производство (растениевъдство,

пчеларство  и  биологично  животновъдство).Ангажиментите  са  за  период  от  пет

години,  като  съществува  вариант  за  удължаване  на  срока  с  две  допълнителни

години.  Преходният  период  е  задължителен  етап  за  преприминаване  към

биологично производство. В България той е регламентиран  в Наредба №1 от 7

февруари  2013  г.  за  прилагане  на  правилата  на  биологичното  производство  на

растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
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аквакултури  и  храни,  тяхното  етикетиране  и  контрола  върху  производството  и

етикетирането и е   с  продължителност  2  години за едногодишните култури и  3

години – за трайните насаждения. През това време земеделският стопанин прилага

всички изисквания за биологично производство, но не може да получи сертификат

за  биологична  продукция.  Началото  на  преходния  период  се  регистрира  и

контролира от Контролиращите лица.

12.2 Възможности за финансиране от мерките по СВОМР

Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

Цели

Модернизиране  на  земеделските  стопанства  и  насърчаване  развитието  на

продукти  от местен характер 

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ

„Девня –Аксаково“ 

Обхват на мярката

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“;

Обхват на инвестициите - Мярката подкрепя инвестиции  за модернизация и

механизация  пряко  свързана  с  намаляване  на  производствените  разходи  и

повишаване  производителността  на  труда;  пряко  свързани  с  подобряване  на

енергийната  ефективност  на  стопанствата;  в  недвижима  собственост  свързана  с

дейността на земеделските стопанства и др.

Допустими получатели

1. земеделски стопани;

2. признати групи производители и признати организации на производители

на земеделски  продукти  или такива,  одобрени за  финансова помощ по мярка 9

"Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

3.  За  подпомагане  само  за  проекти  за  колективни  инвестиции  могат  да

кандидатст-ват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона
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за коопе-рациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и

т.2.

Задължително  изискване  е  кандидатите  да  отговарят  на  разпоредбите  на

чл.18 от Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи

допустими дейности

‐ внедряване  на  нови  продукти,  процеси  и  технологии  и  обновяване  на

наличните производствени материални и/или нематериални активи; 

‐ насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите

на зе-меделски продукти; 

‐ опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване

на вредните емисии и отпадъци;

‐ повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; 

‐ подобряване  условията  на  труд,  подобряване  на  хигиенните,

ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; 

‐ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

‐ осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски

продукти

Допустими разходи:

‐ строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,

из-ползвана  за  земеделското  производство,  включително  такава,  използвана  за

опазва-не компонентите на околната среда;

‐ закупуване,  включително  чрез  финансов  лизинг,  и/или  инсталиране  на

нови  машини,  съоръжения  и  оборудване,  необходими  за  подобряване  на

земеделския  производствен  процес,  включително  за  опазване  компонентите  на

околната  среда,  получаване  на  топлинна  и/или  електроенергия,  необходими  за

земеделските  дейности  на  стопанството  и  подобряване  на  енергийната

ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
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‐ създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед,

други  бързорастящи  храсти  и  дървесни  видове,  използвани  за  производство  на

биоенергия;

‐ закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както

и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

‐ закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с

изграждане  и/или  модернизиране  на  сгради,  помещения  и  други  недвижими

материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или

за създава-не и/или презасаждане на трайни насаждения;

‐ закупуване  на  сгради,  помещения  и  друга  недвижима  собственост,

необходими  за  изпълнение  на  проекта,  предназначени  за  земеделските

производствени дейности на територията на МИГ-а

- всички допустими разходи подробно изброени в чл.32 от Наредба9/21 март

2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 на ПРСР

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата

равностойност на 15 000 евро.

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност

на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 10 на сто за:

‐ проекти,  представени  от  млади  земеделски  стопани;  интегрирани

проекти,  включително  и  такива,  свързани  със  сливания  на  организации  на

производителите;

‐ проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,

включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
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Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

‐ Проекти  с  инвестиции  и  дейности  от  стопанства  за  производство  на

биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на

продукти-15 тежест;

‐ Проекти,  при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности

води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства-30 тежест;

‐ Проекти  с  инвестиции  и  дейности  за  повишаване  на  енергийната

ефективност в стопанствата-10 тежест;

‐ Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата-10 тежест;

‐ Проекти  с  инвестиции  и  дейности,  осигуряващи  изпълнението  на

интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020-10 тежест;

‐ Проекти  за  колективни  инвестиции  и  такива,  представени  от

групи/организации на производители на земеделски продукти-15 тежест;

‐ Проекти на земеделски стопани до 40 години, -10 тежест.

Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански

продукти“

Цели

Модернизиране  на  земеделските  стопанства  и  насърчаване  развитието  на

продукти  от местен характер;

Подобряване  на  цялостната  дейност,  икономическата  ефективност  и

конкурентоспособността  на  предприятия  от  хранително-преработвателната

промишленост на територията на МИГ „Девня –Аксаково“ .

Обхват на мярката

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“;

Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в

процеси  и  технологии  за  производство  на  продукти,  включително  такива

свързани с къси вериги на доставка;

 изграждане,  придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими

активи необходими за производството и маркетинга; инсталиране на нови машини и
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оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга и др. свързани

с процеса на преработка и маркетинг на селскостопански продукти.

Допустими получатели

1. земеделски стопани;

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за

финансова  помощ  по  мярка  9.  "Учредяване  на  групи  и  организации  на

производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и

2.

Задължително  изискване  е  кандидатите  да  отговарят  на  разпоредбите  на

чл.18 от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности и разходи

допустими дейности:

- внедряване  на  нови  и/или  модернизиране  на  наличните  мощности  и

подобряване на използването им, 

- внедряване на нови продукти, процеси и технологии, 

- намаляване на себестойността на произвежданата продукция, 

- постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, 

- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, 

- опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии

и отпадъци, 

- подобряване на енергийната ефективност в предприятията, 

- подобряване на безопасността  и хигиенните условия на производство и

труд, 

- подобряване  на  качеството  и  безопасността  на  храните  и  тяхната

проследяемост, 

- подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез

преработка на първични земеделски биологични продукти.
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Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните

избрани  производствени  сектори,  свързани  с  преработката/маркетинга  на

селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи

мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка

и/или  маркетинг  на  продукти,  наподобяващи/заместващи  пчелен  мед  и  пчелни

продукти и др. области описани в чл.5 от Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на

подмярка 4.2 на ПРСР.

допустими разходи: 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими

активи,  свързани  с  производството  и/или  маркетинга,  включително  такива,

използвани за опазване компонентите на околната среда;

2.  закупуване,  включително  чрез  финансов  лизинг,  и/или  инсталиране  на

нови  ма-шини,  съоръжения  и  оборудване,  необходими  за  подобряване  на

производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а)  преработка,  пакетиране,  включително  охлаждане,  замразяване,  сушене,

съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г)  производство  на  енергия  от  възобновяеми  енергийни  източници  за

собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна

и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на

качеството и безопасността на суровините и храните;
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3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с

изграждане  и/или  модернизиране  на  сгради,  помещения  и  други  недвижими

материални активи, предназначени за производствени дейности;

-  други разходи подробно описани в чл.30 от Наредба 20/27.10.2015 г.  за

прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата

равностойност на 15 000 евро.

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност

на 200 000 евро.

Интензитет и размер на финансовата помощ

Финансовата  помощ за  одобрени проекти  е  в  размер  50 на  сто  от  общия

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени

от микро-, малки или средни предприятия.

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Проекти въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в

преработвателната промишленост-20 тежест;

Проекти  с  инвестиции  за  постигане  стандартите  на  ЕС,  подпомагани  по

мярката,  включително  такива  за  намаляване  на  емисиите  при  производство  на

енергия от биомаса-15 тежест;

Проекти  за  преработка  на  биологични  суровини  и  производство  на

биологични продукти-25 тежест;

Проекти  с  инвестиции  за  насърчаване  на  кооперирането  и  интеграцията

между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост-15

тежест;

Проекти,  чието  изпълнение  води  до  осигуряване  на  устойчива  заетост  на

територията на селските райони-25 тежест;
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XIII. Заключение

Биологичното земеделие пряко допринася до стабилизиране на екосистемите,

запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и

предотвратяване  на  процеса  на  изоставяне  на  земите.  Биологичното  земеделие

води и до стабилизиране на доходите на земеделските стопани чрез навлизане на

нови, развиващи се пазари на здравословни хранителни продукти.

България разполага с благоприятни възможности за развитие на биологичното

земеделие и заемането на достойно място във все още незапълнената пазарна ниша

на биологични продукти в ЕС и света. 

Въз основа на извършения анализ може да се предложи интегрирана стратегия

за жизненото развитие на територията на МИГ “Девня- Аксаково“ чрез биологично

земеделие, както следва:

- Използване на директни форми на реализация на  биопродуктите,  което  ще

стимулира производителите чрез премиални цени;

- Съчетаване на  биологичното земеделие  с допълнителни  дейности,  като

различни алтернативни форми на туризъм, което създава условия  за  допълнителни

доходи  за производителите;

-  Осигуряване  на  заетост  на  местното  население  в  стопанството  чрез

извършване на различни дейности,  което ще ограничи нарастващите темпове на

безработицата;

- Развиване на местни традиционни продукти със собствени  етикети,  което

ще   развие  регионалните  предимства  и   ще  изгради   и  утвърди  имиджа  на

стопанството и района;

- Изграждане  и  развитие  на  регионални дистрибуционни системи, което

значително ще ограничи загубата на потребителския капитал от района;

- Включване на местното население в различни регионални инициативи, което

ще допринесе за стимулиране на социалните връзки;

-  Популяризиране  и  обучение  в  концепцията  за  устойчиво  развитие,

включваща  устойчивия  начин  на  живот,  което  ще  допринесе  за  повече
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толерантност, по-голяма социална ангажираност и отговорност, по-високо качество

на взаимоотношенията, по-голяма ориентация към бъдещето и др.;

-  Изграждане  и  поддържане  на  синергична  връзка  между   природните

паркове,   туризма   и  биологичното  земеделие  като  ключова  опция  за  жизнено

развитие на селските райони.

Биологичното земеделие, изградено на агро-екологичното познание, реализира

социална програма, в която е заложено производителите да получават справедливи

доходи  от  биологичното  производство,  а  потребителите  –  безопасни,

висококачествени храни. 

За да се постигне желаният ефект от прилагането на биологичното земеделие

като  адекватна  стратегия  за  стабилно  развитие  на  земеделските  стопанства  и

жизнено  развитие  на  селските  райони,  е  необходимо  да  бъдат  преодолени

съществуващи основни проблеми като: (1) интензификация – влагане на все по-

голямо количество средства  и  енергия;  (2)  концентрация –създаване на  все  по-

големи  производствени  единици;  (3)  специализация  –  отглеждане  на  все  по-

ограничен  брой  култури.  Това  може  да  бъде  постигнато  единствено  чрез

аргументирана   целенасочена   политика,  основаваща  се  на   националните  и

регионалните особености на биологичния сектор, която да поддържа аспектите на

устойчивостта  чрез  балансирано  развитие  на   качествените   предимства   и

оптималните количествени резултати.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ

Анкетни карти

Уважаеми госпожо, господине,
В рамките на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на  МИГ  „Девня  –Аксаково“  се  изготвя  Анализ  на  възможностите  за  развитие  на
биологично  земеделие  на  територията  на  МИГ  „Девня  –Аксаково“.  Вашето  мнение  е
важно  за  оценяване  възможностите  за  развитие  на  биологично  производство  на
територията на МИГ.
Екипът категорично се ангажира със спазване на анонимността на лицата, попаднали в
нашата  извадка,  както  и  на  конфиденционалноста  на  проведения  диалог  по  време  на
анкетирането.  
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1. Към коя от следните целеви групи попадате:
a) бизнес; 
b) земеделски стопанин;

c) гражданин;

d) местна власт;

2. Запознати ли сте с термина "биологично земеделие"?:
a) Да
b) Не
c) Не мога да преценя
d) Ще попитам
e) Отчасти

3. Запознати ли сте със законодателството в областта на земеделието?:
a) Да, напълно 
b) Отчасти
c) Не

4. Познавате ли предимствата на биологичното земеделие?:
a) Да, напълно 
b) Отчасти
c) Не
5. Знаете ли на Вашата територия производители на биологично земеделие?:
a) Да, познавам
b) Не

6. Познавате ли добри европейски практики за биологично земеделие?:
a) Да
b) Не
7. Посещавали ли сте семинари, конференции за биологично земеделие?
a) Да
b) Не

8. Запознати ли сте с видовете подпомагания за биологично земеделие?
a) Да
b) Не
9. Считате те ли , че територията на МИГ „Девня- Аксаково“ е подходяща за развитие на 
биологично земеделие?
a) Да,защо
b) Не защо;
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10. Считате ли, че при по широкомащабна информационна кампания ще се увеличи броя на 
производителите на биологично земеделие ?
a) Да
b) Не

10. Бихте ли се регистрирали като производител на биологично земеделие?
a) Да, защо
b) Не защо

Данни за контакт с Вас:
Име, фамилия:……………………………………………………………………………..
Организация: ……………………………………………………………………………..
Населено място:…………………………………………………………………………..
Телефон:……………………………………………………………………………………….

XV. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

 Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България - доц. д-р

Албена Митева Университет за национално и световно стопанство – София

 Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в 

периода 2014-2020

 www.mzh.government.bg
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