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Abstract in English 

RESEARCH ON PERSPECTIVES AND PROBLEMS FOR THE 
DEVELOPMENT OF BIO PRODUCTS IN HASKOVO REGION 

This paper explores the perspectives and problems for development biological 
products in Haskovo region. The purpose is to present: 

 the concept of biological production and biological products and the main 
concepts related to them; 

 up-to-date information related to the agricultural sector; 

 the advantages of Haskovo region related to the agrarian sector; 

 the attitudes of consumers on the territory of Haskovo Region regarding 
biological products; 

 the attitudes of agricultural producers on the territory of the Haskovo Region 
regarding the current prospects and problems for the development of 
biological products in the Haskovo Region; 

 the opportunities, challenges and summarize the recommendations for the 
development of organic products in Haskovo Region. 

The topic is relevant, both because of the distinctive advantages of Haskovo Region 
in the agriculture and bioproduction sector, and because of the existing opportunities 
of the EU's common agricultural policy and the growing market trends on a national 
and global scale of demand and supply of clean produce. In view of the urgent change 
to address the challenges of climate change, there should be added the growing need 
to implement environmentally friendly practices in agriculture to conserve natural 
resources and address the alarming rate of biodiversity loss. The topic is also relevant 
due to the effects of the global COVID-19 pandemic, which are expressed in the 
desire of more and more people to lead a healthy lifestyle by consuming more clean 
foods and thus seek to support their well-being in terms of health. 

Research of a set of documents is implemented and two surveys (one among 
consumers of biological products and one among agricultural producers) are 
implemented.  

In summary of the above, the perspectives and problems for the development of 
organic production in Haskovo region are: 

 good opportunities for the development of biological products on the territory 
of Haskovo Region, which include favorable soil and climatic conditions, 
accumulated experience and good practices on the part of certified biological 
operators; 

 good understanding of organic products among consumers; 

 average level of consumption of organic products; 

 good orientation of consumers to distinguish certified organic products; 

 organic food products have an exceptional preponderance of consumption 
compared to cosmetic and other organic products; 

 sustainable consumer attitudes towards organic products as healthy, high-
quality, with good taste qualities and with future consumer demand, but at a 
high price and with insufficient supply; 

 a positive attitude of farmers to work together with their colleagues to solve 
problems related to production and marketing; 

 weak recognition of organic products by consumers, including those of specific 
local producers; 
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 a large group of consumers who rely on misleading and unreliable sources to 
confirm whether a product is organic; 

 a small share of those who refuse to consume organic products or these are 
consumers "outside the market"; 

 low consumer awareness of organic products; 

 farmers prefer to use chemical over organic fertilizers, as well as chemical 
pesticides over biological and organic control methods; 

 farmers are of the opinion that the use of chemical preparations does not 
adversely affect the health of people and animals and that without the use of 
chemical pesticides there will be a heavy pest infestation; 

 farmers believe that farms with organic production enjoy a good image, but 
local consumption of organic products is insufficient due to the high price of 
the products; 

 unfamiliarity and mistrust of agricultural producers towards the bodies for 
control and certification of biological products; 

 difficult access to information and consultations for organic production and 
access to export markets; 

 the majority of agricultural producers in the territory of Haskovo Region 
define their farms as unsuitable for organic farming, they do not have the 
opportunity to use organic fertilizers, they cannot afford the costs of 
certification and inspection, they would not produce organic fruits and 
vegetables in the next five years. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият документ „Проучване на перспективите и проблемите за развитието 
на биопродукти в Област Хасково“ в изпълнение на Дейност 3.1.2. Проучване на 
перспективите и проблемите за развитие на биопродукти в област Хасково - 
Еврос  е изготвен от Сдружение „Бизнес Център Марица“ в рамките на проект 
„EURO bio REGION MARITZA EVROS“ с акроним „EU 2 BIO“. Проектът се изпълнява 
в периода 13.01.2021 г. – 13.04.2023 г. съгласно Договор за БФП № B6.3a.02, 
финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 
2014-2020“, Приоритетна ос 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион, 
Инвестиционен приоритет 3a. Насърчаване на предприемачеството, по-
специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и 
насърчаване създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори. 

Партньори по проекта са Сдружение „Бизнес Център Марица“, България и 
Федерация на професионалните занаяти и търговски асоциации в Еврос, Гърция. 

Основната цел на проекта е да осигури създаването на трансгранична био-зона 
за земеделие, животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й 
функциониране като пилотен модел за други организации и фирми в региона, 
както и за други трансгранични регионални програми.  

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

 Проучване на биологичното земеделие, животновъдството и 
аквакултурите в трансграничния регион и очертаване на перспективите и 
проблемите за тяхното развитие. 

 Проучване и популяризиране в целевите региони на проекта на работещи 
практики за устойчиви био региони. 

 Разработване на карта на био зони, подходяща за нуждите на 
трансграничния регион, устав и основни документи, свързани с 
управлението на зоната, план за финансова стабилност, 5-годишен бизнес 
план и стратегия за структурата на управляващия орган на зоната. 

 Популяризиране на идеята за трансгранична био-зона в съответствие с 
разработената карта и стратегия и включване на възможно най-много 
участници в инициативата. 

 Популяризиране на дейностите на био зоната сред широката 
общественост, за да се насърчи по-нататък партньорския подход в био-
земеделието и да се увеличи кумулативният ефект от този подход. 

Насочеността на проекта и неговите дейности позволяват широк кръг 
заинтересовани страни от трансграничния регион да подобрят уменията и 
знанията си в удобно за тях време, като по този начин ще се увеличат 
възможностите за развитието на биопродукти в двете страни, базирайки се на 
два основни подхода: 

 Насърчаване на предприемаческата култура, като по този начин се цели 
да се повлияе на темповете на формиране на нови бизнеси в областта на 
био земеделието в трансграничния регион; 

 Укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех, като по 
този начин се цели да се повлияе върху дългосрочния успех на тези 
предприятия в областта на биологичното земеделие в трансграничния 
регион. 
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В тази връзка проектът предвижда провеждането на три основни пакета от 
дейности - стратегически анализи, стратегическо планиране и промотиране на 
трансграничната био зона.  

Идентифицирането на проблемите и перспективите пред развитието на 
биопродукти е все по-актуален проблем не само за България и в частност за 
Област Хасково, но и в световен мащаб. В последните години се наблюдава все 
по-нарастващо търсене на здравословни и биологично чисти продукти от 
потребителите. Това се дължи на факта, че все повече хора предпочитат 
консумацията на продукти с високо качество, които са произведени чрез 
използването на екологосъобразни методи с грижа към околната среда. От друга 
страна земеделието е основен стратегически и приоритетен отрасъл за 
България, с благоприятни почвено-климатични условия за производство на 
земеделски продукти, в това число и биологични. Конкретно за разглеждания в 
настоящото проучване регион можем да твърдим, че земеделието е дейност 
традиционна за Област Хасково, която разполага с изключително благоприятни 
условия за развитието му по биологичен начин - добри качества на почвите и 
благоприятни агро-климатични условия.  

През последните няколко десетилетия икономиката на българо-гръцкия 
трансграничен регион постепенно се трансформира от 
селскостопанска/индустриална към икономика на индустрията и услугите. Тази 
трансформация все още е доста бавна и в сравнение с останалите страни членки 
на ЕС икономиката на българо-гръцкия трансграничен регион остава значително 
по-селскостопанска, по-малко индустриална и по-зависима от услугите. 
Добавяйки към това и благоприятните условия за развитие на селско стопанство 
в региона, можем да кажем, че това е един от основните активи на региона, 
който може успешно да се използва за развитие на местното предприемачество. 
Идентифицирайки нуждите и потенциала на региона съобразно актуалността на 
темата за развитието на биопродукти, партньорството по проекта предвижда 
мерки, които целят да подкрепят развитието на селското стопанство, 
животновъдството и аквакултурите в трансграничния регион с нови и модерни 
решения, както и да добавят стойност към селскостопанския сектор в региона 
чрез разработване на общи пилотни инфраструктури за подкрепа. Проектът ще 
създаде пилотна трансгранична био-зона за подпомагане и подобряване на 
условията за предприемачество в трансграничния регион. Тази био-зона ще 
организира производители, вкл. млади производители и фермери от двете 
страни на границата, те ще създадат партньорска мрежа с обща стратегия, план 
за действие, стандартизирани управленски практики и др. Такава обща 
инфраструктура ще направи възможно развитието на по-нататъшни общи 
трансгранични инициативи и ще осигури ползи от икономии от мащаба, 
съвместен маркетинг, популяризиране на трансгранични продукти и продукти, 
по-добре съобразени с нуждите на потребителите поради обмен на информация. 
Резултатите от настоящото проучване ще подпомогнат създаването на 
трансграничната био-зона като предоставят достъпна информация на 
заинтересованите страни относно перспективите за развитие в биоземеделието.  
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1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

1.1. Формулиране на темата на проучването  

Темата на настоящата разработка е „Проучване на перспективите и проблемите 
за развитието на биопродукти в Област Хасково“. Поставената тема е актуална и 
навременна, както поради отличителните предимства на Област Хасково в 
сектор селско стопанство и биопроизводство, така и поради съществуващите 
възможности на общата селскостопанска политика на ЕС и нарастващите пазарни 
тенденции в национален и световен мащаб на търсене и предлагане на чиста 
продукция. В допълнение към това, и с оглед на неотложната промяна на 
посоката, за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на 
климата, следва да се добави и нарастващата необходимост от прилагане на 
екологосъобразни практики в селското стопанство за съхраняване на природните 
ресурси и за справяне с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие. 
Актуалността на темата произхожда и от ефектите от пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб, които се изразяват в стремежа на все повече хора да водят 
здравословен начин на живот, като консумират повече чисти храни и по този 
начин се стремят да подкрепят своето благосъстояние в здравен аспект.  

Предпоставките за актуалност на темата на проучването са обобщени по-долу, 
като по-подробна информация за тях е включена и в следващите раздели на 
разработката. 

Отличителните предимства на Област Хасково, както са идентифицирани 
в „Проучване на биологичното производство в област Хасково“, изготвено от 
Сдружение „Бизнес Център Марица“ в рамките на проект проект „EURO bio 
REGION MARITZA EVROS”, с акроним: EU 2 BIO, Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № B6.3a.02 от 13.01.2021 г.) са от значение за настоящото 
проучване и са следните: 

 селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и 
създава заетост на голяма част от населението; 

 в област Хасково съществуват изключително благоприятни почвено-
климатични условия за развитието на растениевъдството, като се 
отглеждат разнообразни селскостопански култури сред които: пшеница, 
ечемик, царевица. От техническите култури най-широко отглеждани са 
слънчоглед, памук и тютюн. В област Хасково има изключително 
благоприятни условия за отглеждането на масиви от трайни насаждения - 
ягоди, малини, вишни, череши, кайсии, праскови и други. Традиционно в 
областта се отглеждат лозови масиви. Регионът е известен с добрите 
сортове “Мерло”, “Каберне Совиньон”, “Памид” и “Болгар”. Няколкото 
винарски центъра на територията на областта привличат привържениците 
на т. нар. “винен туризъм”.  

 подотрасъл животновъдство е развит изключително концентрирано в 
частния сектор, като се отглеждат предимно крави, овце, кози и свине, а 
в последните години се наблюдава значително увеличение на 
стопанствата за отглеждане на патици и др. видове птици; 

 в областта съществуват изключително благоприятни  почвено-климатични 
условия за развитието на биоземеделие и биоживотновъдство. 

Общата селскостопанска политика на ЕС, като следваща предпоставка, 
предвижда действия за осигуряване на икономическа ефективност на дейността 
на земеделските производители, както и на нейната устойчивост и 
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екологосъобразност и опазване на състоянието на почвите и биологичното 
разнообразие: 

 подпомагане на доходите посредством директни плащания, което 
гарантира стабилност на доходите и възнаграждава селскостопанските 
производители за използването на екологосъобразни практики и 
предоставянето на обществени блага, за които обикновено не се заплаща 
на пазара, като например грижа за селските райони; 

 пазарни мерки за справяне с трудни ситуации на пазара, като например 
внезапен спад в търсенето поради риск за здравето или понижаване на 
цените вследствие на временно свръхпредлагане на пазара; 

 мерки за развитие на селските райони посредством национални и 
регионални програми, насочени към задоволяване на специфични нужди 
и преодоляване на предизвикателства пред тези райони. 

Общата селскостопанска политика подкрепя биологичното земеделие. 
Земеделските стопани, занимаващи се с биологично земеделие, могат да 
кандидатстват за други форми на подпомагане на доходите по линия на общата 
селскостопанска политика (ОСП). Те включват директни плащания и плащания 
специално за млади земеделски стопани. Освен това производителите на 
биологични продукти автоматично имат право на плащания за екологизиране. 
Плащанията за екологизиране са създадени, за да насърчат стопаните да вземат 
разумни екологосъобразни решения, а автоматичното им предоставяне на 
стопаните, занимаващи се с биологично земеделие, отразява многобройните 
ползи за околната среда на този вид земеделие. 

Бюджетът за ОСП за периода 2021—2027 г. възлиза на 336,4 милиарда евро по 
постоянни цени за 2018 г. съгласно представените данни в страницата на 
Европейския парламент в раздел Политика на сближаване. Бюджетът за ОСП за 
периода 2014—2020 г. след приспадането на разходите за Обединеното кралство 
е 382,8 милиарда евро. Разбивката на бюджета за ОСП за периода 2021—2027 г. 
показва следното: 

 Първият стълб Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) 
запазва водещата си позиция с 258,6 милиарда евро или 78,4 %, въпреки 
че бюджетът му е съкратен с 10 %.  

 Вторият стълб Развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) със 77,8 милиарда евро 
претърпява най-големи загуби, като предвидените за него средства са 
намалени с 19 %.  

За финансирането на ОСП през 2019 г. ЕС е осигурил подкрепа за земеделските 
стопани в размер на 58,82 млрд. евро, от които: 

 за развитие на селските райони – 14,18 млрд. евро; 

 за пазарни мерки – 2,37 млрд. евро; 

 за подпомагане на доходите – 41,43 млрд. евро. 

Пазарът на биохрани - съгласно представените данни и обобщения в 
„Инфографика: биохраните в Европа“ на Европейския парламент все повече 
потребители в ЕС купуват продукти, които са произведени по естествен начин и 
с необработени допълнително съставки. Био производството обхваща всички 
етапи на доставката  на храни - от добива на месо и земеделски култури, през 
преработката, съхраняването, транспорта и продажбата. 
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Според Изследователската служба на ЕП биоземеделието е цялостна система на 
управление на стопанството и на производството на храни, която съчетава най-
добри екологични практики, висока степен на биоразнообразие, защита на 
природните ресурси и прилагане на високи стандарти за отношение към 
животните. Ключовите принципи на биоземеделието са:  

 използването на химически пестициди и на изкуствени торове е 
забранено; 

 ползването на антибиотици е забранено; 

 без генно модифицирани организми; 

 редуване на културите.  

 

Регламент 2018/848 на ЕС от 30 май 2018 г. относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични продукти цели да гарантира високи стандарти за 
качество в ЕС. Те засягат селскостопанските практики, обработката и 
етикетирането на храните, процедурите за сертифициране и вноса от страни в 
ЕС. Био производството в ЕС предполага: 
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 културите, отглеждани върху даден терен, да бъдат сменяни редовно; 

 да не се използват химически пестициди и синтетични торове; 

 много ограничено използване на антибиотици за животните; 

 забрана на генетично модифицирани организми; 

 използване на ресурси на място за естествени торове и фураж; 

 отглеждане на животни на открито и на свобода. 

Пазарът на биохрани в световен мащаб може да бъде обобщен по следния 
начин съгласно посочените по-долу данни за продажби на дребно в евро за 2018 
г. Най-големите потребители на биохрани са:   

 САЩ – 40,6 млрд. евро 

 ЕС – 37,4 млрд. евро 

 Германия – 10,9 млрд. евро 

 Франция – 9,1 млрд. евро 

 Китай – 9,1 млрд. евро 

 Италия – 3,5 млрд. евро 

 Канада – 3,1 млрд. евро. 

В допълнение към представените данни продажбите на биохрани в ЕС са 2018 
(37,4 млрд.евро) са нараснали със 79,8 % спрямо тези за 2012 г. (20,8 млрд. 
евро). Нарастваща тенденция се забелязва и при площите, използвани за 
биоземеделие в ЕС – през 2012 г. те са 10 047 896 ха, а през 2018 г. – 13 438 168 
ха. 

Търсенето на био храни в Европа расте постоянно - към момента годишните 
продажби в ЕС са над 37 млрд. евро. Въпреки това био производството се 
осъществява само на 7,5% от общите селскостопански земи и част от търсенето 
се покрива и от растящия внос. 

Според данни на Евростат за 2018 г. 13,4 млн. ха са площите в ЕС, използвани за 
биоземеделие, което представлява 7,5% от общата площ на земите, използвани 
за селскостопански цели. Интересен факт е, че 4 страни отговарят за 55,5% от 
общите площи за биоземеделие в ЕС, както следва: Испания с 16,7%, Франция с 
15,1%, Италия с 14,6% и Германия с 9,1%. България се нарежда в дъното на 
таблицата по площ, използвана за биоземеделие – 2,6%, докато Гърция е 
средната статистика с 9,3%.  

Интересни са данните за отглежданите култури на площите, използвани за 
биоземеделие в ЕС: 

 45,2%  представляват обработваемите култури (основно житни растения, 
пресни зеленчуци, фураж и промишлени култури); 

 43,9% представляват многогодишни треви (пасища и ливади, основно 
използвани за храна на отглеждани органично животни); 

 10,8% представляват многогодишни култури (плодови дръвчета и горски 
плодове, маслинови дръвчета и лозя). 

Какво е разбирането на европейците за биохраните? 

 79 % от европейците смятат, че биохраните се произвеждат с ограничена 
употреба на пестициди, торове или антибиотици; 

 78 % смятат, че биохраните се произвеждат при спазване на по-добри 
екологични практики; 
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 76 % смятат, че при производството на биохрани се спазват по-високи 
стандарти за отношението към животните; 

 72 % смятат, че биохраните са с по-високо качество; 

 70 % смятат, че биохраните са по-безопасни.  

Европейската зелена сделка и изключително актуалната тема през последните 
години в Европа за изменението на климата и влошаването на състоянието на 
околната среда е от значение при формулирането на адекватни политики за 
развитие на биологичното производство и биоикономиката. В тази връзка за 
преодоляване на климатичните предизвикателства един от основните 
приоритети на Европейската Комисия е Европейският зелен договор (пакт) или 
т.нар. Европейска зелена сделка или Зелената сделка. Този договор ще 
допринесе за превръщането на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и 
конкурентоспособна икономика, при което: 

 към 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове; 

 икономическият растеж ще бъде отделен от използването на ресурси; 

 нито един човек или регион няма да бъде изоставен.   

Зелената сделка включва още опазване на биологичното разнообразие, 
установяване на кръгова икономика и премахване на замърсяването, 
повишаване на индустриалната конкурентоспособност и осигуряването на 
справедлив преход за засегнатите региони и работници. На въглеродните 
емисии е отредено ключово място за гарантиране на приноса на всеки човек и 
всеки сектор. 

Новата Обща селскостопанска политика на Европа, за която е постигнато 
споразумение през юни 2021 година, предвижда по-зелено, по-справедливо и по-
гъвкаво европейско земеделие. Подобряването на климата и опазването на 
биоразнообразието са в основата на стратегията за зелено земеделие. 
Конкретните цели са: намаляване с 50% на употребата на химически пестициди; 
намаляване с поне 50% на загубите на хранителни вещества; намаляване на 
употребата на торове с поне 20% и поне 25% от земеделските площи да преминат 
към биологично производство. Високите екологични изисквания към 
земеделието са много амбициозна цел, която изисква в пъти да се увеличи 
подкрепата за него - 1/3 от средствата по новата ОСП са предназначени за 
земеделците, за да приспособят своите стопанства. Важно да се отбележи, обаче 
че рентабилно и пазарно ориентирано земеделие трудно се съчетава с 
прилагането на щадящи екологични практики, което неминуемо ще доведе до 
поскъпване на храната. Очакванията са, че по-големите субсидии в 
биоземеделие по линия на ОСП няма да бъдат достатъчни, за да мотивират 
повече фермери да започнат биопроизводство, а самоцелното увеличаване на 
площи е безсмислено, ако няма кой след това да купи биопродуктите. Зеленото 
земеделие ще опази околната среда и ще подобри климата, но ще се отрази лошо 
на жизнеспособността на селските райони и агросектора като цяло в целия ЕС, 
тъй като се подронва конкурентоспособността и производителността на 
агросектора. Възможен ефект би бил износ на производства от ЕС в други 
държави с по-ниски производствени стандарти, което обаче няма да предотврати 
фалитите в земеделския сектор.  

Потенциалните последици върху селското стопанство, включително върху 
биологичното земеделие, от Зелената сделка могат да бъдат обобщени, както 
следва съгласно Доклад на проучването „Зелената сделка и ОСП: политически 
импликации за адаптиране на земеделските практики и за запазване на 
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природните ресурси на ЕС“, разработено от INRAE и AgroParisTech за Европейския 
парламент: 

 съвременните тенденции показват, че постигането на целите на Зелената 
сделка няма да бъде лесна задача. Емисиите на парникови газове в 
селското стопанство в ЕС намаляват до 2010 г. и остават стабилни 
оттогава. Понастоящем са необходими значителни промени в 
земеделските практики и системи, за да се постигнат допълнителни 
съществени изменения; 

 загубата на биологичното разнообразие се дължи на увеличаването на 
специализираните и опростени селскостопански системи и селски 
ландшафт, използваш по-големи парцели земя и широката употреба на 
химични препарати; 

 ерозията на почвата и загубата на хранителни вещества чрез 
придвижването им към водите и атмосферата достигат тревожни нива. С 
евентуалното изключване на фосфор и антибиотици, миналите тенденции 
показват, че ще бъде изключително трудно да се постигнат климатичните 
и екологичните цели на Зелената сделка, без съществено отражение на 
общата селскостопанска политика (бел. ав. включително върху 
биологичното земеделие); 

 голяма част от европейското население не отговаря на препоръките за 
хранене, които съответстват на Зелената сделка за храненето и здравето 
и са необходими по-амбициозни политики в тази област. 

Според изследователите в доклада, за да се постигнат целите на Зелената 
сделка, трябва да се приложат 3 групи координирани действия: 

1) да се намалят всички текущи неефективности, които водят до 
прекомерно използване на вода, торове, пестициди, антибиотици. 
Иновациите и стимулите в тази област биха били от полза както за 
околната среда, така и за доходите на фермите.  

2) Набор от технически и политически действия, който да благоприятства 
препроектирането на земеделските системи, да се разчита на повече 
биологични цикли и по-малко на външни химични препарати. 

3) Набор от действия, насочени към промени в хранителните навици по 
здравословни, климатични и екологични причини. Хранителната 
промишленост и индустрията на дребно трябва да улесняват 
преминаването към акцентиране на различни хранителни навици. 
Необходими са публични политики, които повишават осведомеността на 
потребителите за въздействието на избора на храни върху здравето, 
климата и околната среда, както и модулацията на цените за 
потребителите, за да могат те да приемат по-здравословни храни и 
храни на растителна основа. 

Стратегията „От фермата до трапезата“ – през 2020 г. ЕК приема 
Стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система, която е в основата на Европейската 
зелена сделка. Хранителните системи не могат да бъдат гъвкави при кризи като 
пандемията Covid-19, ако не са устойчиви. Необходимо да хранителните системи 
да се преработят, тъй като днес те представляват почти една трета от глобалните 
емисии на парникови газове, консумират големи количества природни ресурси, 
водят до загуба на биологично разнообразие и отрицателни последици за 
здравето (поради недостатъчното и прекомерно хранене) и не позволяват 
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справедлива икономическа възвращаемост и поминък за всички участници, по-
специално за първичните производители. Стратегията има за цел да ускори 
прехода към устойчива хранителна система, която трябва: 

 да има неутрално или положително въздействие върху околната среда; 

 да помага за смекчаване на изменението на климата и адаптиране на 
неговото въздействие; 

 да предотвратява загубата на биоразнообразие; 

 да гарантира продоволствената сигурност, храненето и общественото 
здраве, като се гарантира, че всеки има достъп до достатъчна, безопасна, 
питателна и устойчива храна; 

 да запазва достъпността на храните, като същевременно генерират по-
справедлива икономическа възвращаемост, насърчават 
конкурентоспособността на сектора на доставките в ЕС и насърчават 
справедливата търговия. 

Стратегия за биологичното разнообразие 2030 – през 2020 г. ЕК приема 
всеобхватно нова Стратегия за биологичното разнообразие, която заедно със 
Стратегията „От фермата до трапезата“ обединява природата, земеделските 
стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел 
конкурентоспособно устойчиво бъдеще. Новата стратегия за биологичното 
разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично 
разнообразие, като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, 
свръхескплоатацията на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди 
видове. Приета в разгара на пандемията от COVID-19, стратегията е основен 
елемент от плана на ЕС за възстановяване, който е необходим за 
предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и 
осигурява незабавни възможности за бизнес и инвестиции с цел възстановяване 
на икономиката на ЕС. Тя има за цел да включи и биологичното разнообразие 
като неразделна част от общата стратегия на ЕС за икономически растеж. 
Стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на 
увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените 
местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, 
намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на 
биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за 
биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските 
гори. Стратегията представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването 
на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва  и 
трансформиране на най-малко 30% от европейските сухоземни площи и морета в 
ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10% от 
земеделските земи към многообразни особености на ландшафта. Действията 
предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, 
ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат 
устойчиви работни места и растеж. 

Като основни части от Европейския зелен пакт Стратегията за биологичното 
разнообразие 2030 и Стратегията „От фермата до трапезата“ ще подпомогнат и 
икономическото възстановяване. В контекста на кризата с коронавируса те се 
стремят да подсилят устойчивостта на обществото към бъдещи пандемии и 
заплахи – въздействие върху климата, горски пожари, продоволствена 
несигурност, разпространение на болести, като същевременно подпомагат 
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устойчивите практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и се 
ангажират със защитата на дивата флора и фауна.  

План за действие за развитие на биологичното производство - общата му 
цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, 
достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от 
земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната 
аквакултура. Биологичното производство осигурява редица важни ползи: 
използваните за такова производство полета се отличават с около 30 % по-голямо 
биологично разнообразие, отглежданите по биологичен начин животни са в по-
добро състояние и приемат по-малко антибиотици, земеделските стопани, 
занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-
адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение на логото 
на ЕС за биологични продукти. Планът за действие е в съответствие с 
Европейския зелен пакт, както и със стратегията „От фермата до трапезата“ и 
Стратегията за биологичното разнообразие. Планът за действие е разработен с 
цел на сектора на биологичното производство, който вече бързо се разраства, 
да се предоставят правилните инструменти за постигане на целта от 25 %. В него 
се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на 
потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на 
устойчивостта на сектора — с цел да се осигури балансиран растеж на сектора. 
Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за 
действие в областта на биологичното производство, за да увеличат своя 
национален дял на биологично земеделие. Налице са съществени различия 
между държавите членки по отношение на използваната понастоящем за 
биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5 % до над 25 
%. С националните планове за действие в областта на биологичното производство 
ще се допълнят националните стратегически планове по ОСП, като се набележат 
мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на 
ОСП. 

Увеличаване на производството - Понастоящем около 8,5 % от земеделската площ 
в ЕС се използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при сегашния 
темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15—18 % до 2030 г. С този план за 
действие се предоставя инструментариумът за даване на допълнителен тласък 
и достигане на 25 %. Макар вниманието в плана за действие да е до голяма степен 
насочено към „притегателния ефект“ от страна на търсенето, общата 
селскостопанска политика ще продължи да бъде основен инструмент за 
подкрепа на прехода. Към момента около 1,8 % (7,5 милиарда евро) от 
средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното земеделие. 
Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38—58 
милиарда за периода 2023—2027 г., в зависимост от резултатите от преговорите 
по ОСП. Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното 
земеделие. С цел повишаване на осведомеността относно биологичното 
производство Комисията ще организира ежегоден „Ден на биологичното 
производство“ в ЕС и ще присъжда награди в рамките на биологичната 
хранителна верига, за да отличи високите постижения на всеки един от нейните 
етапи. Комисията ще насърчава също така развитието на мрежи за свързан с 
биологичното производство туризъм посредством формиране на „биорайони“. 
„Биорайоните“ са области, в които земеделските стопани, гражданите, 
туристическите оператори, сдруженията и публичните органи работят заедно за 
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устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се на принципите и 
практиките на биологичното производство. 

В плана за действие също така се отбелязва, че биологичното производство на 
аквакултурни животни продължава да е относително нов, но разполагащ със 
значителен потенциал за растеж сектор. С предстоящите нови насоки на ЕС 
относно устойчивото развитие на аквакултурата в ЕС държавите членки и 
заинтересованите страни ще бъдат насърчени да оказват подкрепа за 
увеличаване на биологичното производство в този сектор. 

Подобряване на устойчивостта - с него се цели допълнително подобряване на 
резултатите от биологичното земеделие от гледна точка на устойчивостта. За 
целта действията ще бъдат насочени към подобряване на хуманното отношение 
към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване 
на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването 
на пластмаси, вода и енергия. Комисията възнамерява също така да увеличи 
дела на научните изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30 % от 
бюджета, предназначен за изследователски и иновационни действия в областта 
на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са 
специфични или от значение за сектора на биологичното производство. 

Ефектите от пандемията от COVID-19 върху икономиката, аграрния 
сектор и биопроизводството – сътресенията, причинени от COVID-19, са 
уникални и не могат да се сравняват с други кризи през последните години, 
включително с Голямата рецесия от 2007 до 2009 г. Високата степен на 
несигурност относно продължителността и интензитета на пандемията и липсата 
на готови предписания изисква ясен анализ на възможните последици и 
сценарии. Ефектите от COVID-19 са налице и от двете гледни точки в 
икономиката - на търсенето и на предлагането. Засегнати са всички сектори на 
икономиката поради нарушени доставки на суровини, съкращаване на цели 
производства, съкращаване на работни места, загуба на пазари. 
Разпространението на COVID-19 и предприеманите мерки за неговото 
ограничаване и справяне със здравната и задълбочаващата се икономическа 
криза в световен мащаб водят до нарастване и на предизвикателствата пред 
земеделското производство и агрохранителната индустрия, включително и 
производството и преработката на биопродукти. От една страна, това създава 
реална опасност от нарушаване на производството и преработката на 
селскостопански продукти, предвид затрудненията в доставките на 
необходимите средства за производство, както и поради задълбочаващия 
недостиг на работна ръка за изпълнение на основните дейности в отрасъла, 
породени от прилагането на задължителните мерки за безопасност, въведени за 
преодоляване на коронавирус епидемията. От друга страна, затварянето на 
ресторантьорския, хотелиерския и туристическия бизнес (канал HОRЕCА) до 
голяма степен намалява консумацията на основни хранителни продукти – мляко, 
сирене, месо, плодове, зеленчуци и др. Отложеният старт на летния 
туристически сезон, в съчетание с отмяната на почивки от чужди туроператори, 
са допълнителна предпоставка за свиване на потреблението на прясна и 
преработена земеделска продукция и затрудняване на нейната реализация. Като 
особено чувствително се очертава производството на продукти, които са с висока 
добавена стойност, трудоемки и с кратък срок на съхранение, като плодове и 
зеленчуци, месо, млечни продукти, риба и рибни продукти. Въведените на 
територията на цяла Европа ограничителни мерки свързани с придвижването и 
преминаването на граници доведоха до сериозно забавяне на икономиката, както 
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и до закъснения при доставките на стоки и услуги от критично значение за 
земеделското производство и преработка. Наблюдават се сериозни нарушения 
във веригите на доставка, както по отношение на суровинна обезпеченост, така 
и по отношение на реализацията на крайните продукти, както на 
производителите така и на преработвателните. 

Извънредната ситуация с корона вируса поставя земеделските производители и 
преработвателните на земеделска продукция във все по-трудно положение - 
забавен или невъзможен износ, труден достъп до работна ръка, промяна в 
потребителските нагласи. На практика, развитието на коронакризата нарушава 
нормалното функциониране на цялата верига на доставка на храни, което 
създава икономически смущения в селскостопанския сектор и води до ликвидни 
и икономически проблеми за земеделските производители и предприятията в 
областта на преработката и маркетинга на селскостопански продукти. 

Извънредната ситуация на ниво ЕС неминуемо рефлектира и върху българските 
земеделски производители и преработватели, включително и при изпълнението 
на техните инвестиционни намерения. По данни на ПРСР 2014-2020 през 2020 г. 
са сключени над 200 анекса към договори за предоставяне на БФП, които основно 
са свързани с невъзможност за извършване в срок на планираните доставки или 
изпълнение на строително-монтажни дейности, тъй като зависят от външни 
контрагенти в ЕС. 

По отношение на производството и преработката на биопродукти за България 
интерес в тази връзка представлява доклада „Food Foresight: Въздействие на 
COVID-19 върху сектора на храните в Централна и Източна Европа. Доклад за 
държава: България“, изготвен от Институт за агростратегии и иновации. В него 
се казва, че понастоящем около 58% от цялата земя в България е предназначена 
за селско стопанство. Освен традиционното земеделие, в България значително 
се е увеличило био-земеделието, особено поради субсидиите от Европейския 
съюз, нарасналата местна покупателна способност и растящото потребителско 
търсене. Обаче секторът на хранителновкусовата промишленост все още има 
нисък капацитет за преработване и затова 80% от био продуктите са за износ. 
Поради това въпреки ръста в био-земеделието специализираните магазини в 
България продължават да разчитат основно на вносни пакетирани биохрани и 
напитки, които съставляват 60% от всички био-продукти.  

Такива са и становищата на браншовите организации в сектора - голяма част от 
българската биопродукция се изнася в чужбина, защото тук няма добре развита 
биологична преработвателна промишленост, а в чужбина тя се преработва, а 
понякога само се опакова в нова опаковка и се връща обратно в България, но 
вече преминала през две-три нива и на много по-висока цена. В сравнение със 
Западна Европа, където хранителната индустрия все повече се ориентира към 
производство и продажба на биопродукти, то в България този сектор все още не 
е достатъчно развит. Страни като Германия, Швейцария, Австрия, Италия, 
Испания, изобщо богатите европейски страни, от години са поели по пътя на 
здравето и към грижата за бъдещите поколения и околната среда, а в България 
все още пазарът на биохрани е изключително слабо развит. Той е под 1 на сто 
от това, което се предлага на целия пазар. Същото е положението и със 
земеделските площи, които се използват за отглеждането на биологична 
продукция. И той е много далеч от развитите страни, където този процент се 
движи между 8 и 15 процента, а в България той е под 2 на сто. Това е и причината 
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в повечето българските специализирани магазини за биопродукти да има повече 
вносни екохрани.  

Въпреки тези трудности се очаква търсенето на биопродукти в България да 
нарасне, повлияно и от  ефектите на пандемията COVID-19 – търсене на 
качествени храни, осигуряване на здравословен начин на живот. 
Биопроизводството в България може да бъде много печеливш бизнес - България 
има всички предпоставки да бъде една от уважаваните страни, снабдяващи 
Европа с биопродукти, тъй като Европа вече сигурно и трайно се ориентира към 
екохраните. Изключително трудни при нас са първите три години, когато 
производителите преминават от конвенционално към биологично земеделие, 
когато започват да плащат сертификати и да спазват всички изисквания. 
Добивите им неминуемо в началото падат, а разходите се качват, поради което 
е от полза да се усвояват европейски средства за подпомагане на 
производителите в този период. Тук ролята на държавната подкрепа е 
изключително важна. 

1.2. Събиране на първичната информация по темата 

За изготвяне на проучването са използвани проучените различни източници на 
информация, както национални, така и на ниво ЕС и международни такива при 
изпълнение на дейностите 3.1.1 - Проучване на биологичното производство в 
област Хасково и 4.1.1 - Обща стратегия за развитието на биологичното 
производство за област Хасково от настоящия проект.  

1.3. Определяне на методиката на проучването 

1.3.1. Цел и задачи на проучването 

Основната цел на настоящата разработка е проучване на проблемите и 
разкриване на възможностите и перспективите за развитие на продукти от 
биологично земеделие на територията на Област Хасково. В тази връзка 
основните изследователски задачи, пряко отговарящи за общата цел на 
проучването са: 

1) Да се систематизира концепцията за биологичното производство и 
биологичните продукти и да се изведат основните понятия; 

2) Да се събере актуална информация, свързана с аграрния сектор, 
включително за развитието на биологичното производство и биологичните 
продукти и ефектите от пандемията COVID-19; 

3) Да се изведат предимствата на Област Хасково, свързани с аграрния 
сектор;  

4) Да се проучат нагласите на потребителите на територията на Област 
Хасково относно биологичните продукти;  

5) Да се проучат нагласите на земеделските производители на територията 
на Област Хасково относно актуалните перспективи и проблеми за развитието на 
биологични продукти в Област Хасково;  

6) Да се изведат възможностите, предизвикателствата и обобщят 
препоръките за развитието на биопродукти в Област Хасково.  

1.3.2. Методика на проучването 

За изготвянето на проучването са използвани изследователски методи в 
качеството им на инструменти за събиране на данни с оглед достигането до 
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заключения чрез теоретичен анализ. Използваните изследователски методи за 
изготвяне на проучването са изцяло съобразени с целта и задачите на 
проучването, както следва: 

 преглед и анализ на източници на информация и свързани документи; 

 анализ на вече натрупан опит и установени проблеми; 

 експертна оценка 

 анкетно проучване - в т.ч. формулиране на въпроси и разработване на 
таблици за въвеждане и обработване на информацията. 

Методиката на проучването (инструменти, методи и дейности, които се 
прилагат) за постигането на основните цели и задачи на проучването се базира 
на разбирането, че резултатите трябва да допринесат за постигане на целите на 
самото проучване. Въз основа на това, провеждането на настоящото 
социологическо проучване се базира на преглед и оценка на множество 
източници на информация, в т.ч. официална информация за тенденциите в 
развитието на биопродукти и биоземеделие в световен и европейски мащаб, за 
наличните ресурси на територията на Област Хасково за развитието на селското 
стопанство и биологичното земеделие, производството на биологични продукти 
и прилагането на агроекологични дейности от земеделските производители и 
извеждането на перспективите и проблемите в областта.  

След извършване на аналитичен преглед на набраната информация в рамките на  
дейностите 3.1.1 и 4.1.1 се преминава към експертна оценка обобщение и анализ 
на събраната информация от проведеното допитване до потребители на 
биологични продукти и земеделски производители, в заключение се дефинират 
тенденции, възможности, проблеми и препоръки за развитието на биологично 
земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-
екологични дейности от земеделските производители, извеждат се тенденциите 
на развитие в областта. 

Проведено бе представително изследване сред пълнолетното население на 
област Хасково, чиято цел е да се изследват нагласите, мненията и възприятията 
на населението по отношение на проблемите и перспективите за развитие на 
биологични продукти на територията на Област Хасково в качеството им на 
потребители. Приложеният инструмент за събиране на данни е посредством 
структурирана писмена анкетна карта и анализ на резултатите от нея.  

Проведено е и представително изследване сред земеделските производители в 
област Хасково с цел проучване на нагласите, мненията и възприятията по 
отношение на биологичното земеделие и актуалните перспективи и проблеми за 
развитието на биологични продукти. Приложеният инструмент за събиране на 
данни е посредством структурирана писмена анкетна карта и анализ на 
резултатите от нея. 

Определени са следните подходи и методи за извършване на оценката на 
условията, нуждите и потенциала за набиране на информация и източници на 
информация: 

 Анализ на нуждите на целевите групи - като входящи данни за анализа 
използваме информацията от анкетни карти, като ще я допълним с 
административни и статистически данни. Използването на аналитичните 
инструменти цели да очертае състоянието на развитието на биопродукти 
на територията на Област Хасково. 
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 Статистически – дескриптивна статистика, обработка на получените 
резултати от разработената анкетна карта, позволяваща изследване на 
връзки и зависимости, изготвяне на едномерни и двумерни 
разпределения, изследване на асиметричната информация и др. 

 

2. РАЗБИРАНЕ ЗА БИОПРОИЗВОДСТВО И БИОПРОДУКТИ. ОСНОВНИ 
ПОНЯТИЯ  

Както вече бе посочено актуалността и значимостта на проучването по 
поставената тема се състои в потенциала на биологичното производство като 
мултифункционална система да интегрира икономическите и социалните 
въпроси с тези, касаещи опазването на околната среда, превръщайки го в една 
подходяща алтернатива за производители, преработватели и търговци да 
намерят най-доброто решение за организацията, управлението и развитието на 
своето земеделско стопанство, производствено предприятие или търговска 
организация и да намерят подходящи пазари за своите продукти. 

Настоящата разработка, която проучва проблемите и възможностите за развитие 
на биопродукти в Област Хасково във връзка с постигането на устойчив растеж, 
е провокирана от прогресивното развитие на сектора в световен мащаб, 
нарастващото търсене на биопродукти в европейски и международен мащаб - от 
една страна, а от друга – от благоприятните предпоставки за развитие на 
биопроизводството в България и в частност в целевия регион, както и от 
възможностите, които то осигурява за развитие на малкия и средния бизнес и 
развитие на селските райони. 

През последните няколко десетилетия сме свидетели на драстични промени в 
областта на производството и преработката на хранителни продукти в световен 
мащаб. Утвърдени с векове начини на производство отстъпват място на модерни 
форми на земеделие и преработка, които се оказват много по-евтини на фона на 
растящото търсене. Не след дълго се появяват и първите симптоми на 
нездравост в тези технологии. Понастоящем в световен мащаб вече е започнало 
оспорването им, както и нежеланието на потребителите да консумират 
„технологични“ храни. Налице е тенденция за връщане към изпитаното минало 
и желанието за консумиране на храни произведени  и доближаващи се до 
традиционните хранителни продукти, без използване на технологични 
подобрения. Така възникват понятията „биологична храна“, „органична храна“, 
„еко храна“, „биологично земеделие“, „органично земеделие“, „еко 
земеделие“, които реално индикират, това което преди 100 години е било просто 
„храна“ или „земеделие“. Днес тези обозначения имат все по-голяма 
популярност по света, защото потребителите създават стимул чрез търсенето 
им. С други думи говорим за една концепция с много имена, чиято същност се 
състои в методите на производство. По своята същност 
биологичното/органичното/еко производството е цялостна система за 
управление на фермите и производство на храни, която има за цел устойчиво 
земеделие, висококачествени продукти и използване на процеси, които не 
увреждат околната среда, здравето на хората, растенията или животните и 
хуманното отношение към тях. И за да имаме производство на 
биологична/органична/еко храна, най-напред трябва да имаме биологично 
земеделие.   
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Най-общо може да се каже, че биологичното земеделие възприема своето 
възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното 
правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я 
уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната среда и ново отношение към 
нейното опазване, сега и в бъдеще. Биологичното земеделие съчетава най-
добрите практики, високото биоразнообразие, опазването на природните 
ресурси и високи производствени стандарти, основани на естествени вещества 
и процеси. Биоземеделието предвижда също и специален пазар, отговарящ на 
специфичното потребителско търсене, като в същото време предоставя 
обществени блага по отношение на опазването на околната среда, хуманното 
отношение към животните и развитието на селските райони. 

Основна разлика между биоземеделието и конвенционалното 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.). Освен като органично в отделните литературни източници за това 
производство се използват още и термините биологично и екологично. От около 
30 години терминът "органично земеделие" е въведен на международно ниво 
чрез основните стандарти за органична продукция, формулирани от 
Международната федерация по органично земеделие (IFOAM). Те са основа за 
разработването на стандарти, използвани от различните организации, 
сертифициращи този вид земеделска продукция в много страни. Терминът 
"органично земеделие" се е наложил в английско говорящия свят, като метод, 
при който се спазват екологични принципи на производство. В много други 
страни поради спецификата на националния език се използва терминът 
"екологично" земеделие (Германия, Швеция, Дания, Норвегия), като 
консуматорите в тези страни разпознават органичната продукция под това 
название. Други страни използват термина "биологично земеделие" (Швейцария, 
Австрия, Италия, Франция). На базата на тези традиции Европейската комисия 
включва в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 година относно 
биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване 
върху земеделските продукти и храни и трите термина (органично, екологично, 
биологично), включително съкращенията, като "био" или "еко" в официалните 
европейски езици. Впоследствие Регламент (ЕИО) № 2092/91 е заменен от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 2092/91, в който отново са посочени приложимите 
термини органично, екологично, биологично за различните държави от ЕС. 
Понастоящем Регламент (ЕО) № 834/2007 е заменен от Регламент (ЕС) 2018/848) 
и съгласно чл.30 Използване на термини, отнасящи се до биологичното 
производство, т.1 „даден продукт се смята, че съдържа термини, отнасящи се 
до биологично производство, ако в етикетирането, рекламните материали или 
търговските документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини, 
използвани за производството му, са характеризирани с термини, които указват 
на купувача, че продуктът, съставките или фуражните суровини са произведени 
в съответствие с настоящия регламент. По-специално термините, посочени в 
приложение IV и техните производни и съкратени форми, като „био“ и „еко“, 
самостоятелно или в комбинация, могат да се използват в целия Съюз и на всеки 
език, описан в посоченото приложение, за етикетиране и рекламиране на 
продуктите, посочени в член 2, параграф 1, които са в съответствие с настоящия 
регламент.“. 
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Съгласно параграф 1, т.1 от Допълнителни разпоредби на Закона за прилагане 
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 
"Биологично производство на земеделски продукти и храни" е производство на 
земеделски продукти и храни, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 (който понастоящем е заменен от Регламент (ЕС) 2018/848) и 
Регламент (ЕО) № 889/2008. В този смисъл:  

Биологичното производство (БП) е цялостна система за управление на 
селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-добри 
практики по отношение опазването на околната среда и действията в областта 
на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните 
ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните 
и високи стандарти за производство, съобразени с търсенето от все по-голям 
брой потребители на продукти, произведени чрез използване на естествени 
вещества и процеси. По този начин биологичното производство изпълнява 
двойна обществена роля, като, от една страна, обезпечава един специфичен 
пазар, отговарящ на търсенето на потребителите на биологични продукти, а, от 
друга страна, предоставя обществено достъпни блага, които допринасят за 
опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, както и за 
развитие на селските райони (Регламент (ЕС) 2018/848).  

Изхождайки от тази формулировка биологичното производство е процес, при 
който крайните продукти се получават от земеделски практики, които са 
екологосъобразни и социално приемливи, като се очаква, че устойчивото БП е и 
икономически ефективно. Затова и то е производствена система с бъдеще, чието 
развитие трябва да се насърчава както от правителствената политика, така и от 
обществото. Насърчаването на биологичното растениевъдство, пчеларство и 
животновъдство ще доведе 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 подобряване управлението на водите, включително 
управлението на торовете и пестицидите.  

По смисъла на своето определение „биологично“ означава получено от или 
свързано с биологично производство, а целите на биологичното производство са 
(Регламент (ЕС) 2018/848): 

 принос за опазването на околната среда и климата; 

 запазване на дългосрочното плодородие на почвите; 

 принос за висока степен на биологично разнообразие; 

 съществен принос за нетоксична околна среда; 

 принос за високи стандарти за хуманно отношение към животните, и по-
специално за задоволяване на специфичните поведенчески потребности 
на животните съобразно техния вид; 

 благоприятстване на кратките дистрибуторски вериги и местното 
производство на територията на Съюза; 

 насърчаване на опазването на застрашени от изчезване редки и местни 
породи; 

 принос за развитието на предлагането на растителен генетичен материал, 
приспособен към специфичните нужди и цели на биологичното 
земеделие; 

 принос за висока степен на биологично разнообразие, по-специално като 
се използва разнообразен растителен генетичен материал, например 
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биологичен хетерогенен материал и биологични сортове, подходящи за 
биологично производство; 

 насърчаване на развитието на дейности за биологично отглеждане на 
растения с цел принос за благоприятни икономически перспективи на 
сектора на биологичното производство. 

В обхвата на биологичното производство по Регламент (ЕС) 2018/848 влизат 
следните продукти от земеделски произход, включително аквакултури и 
пчеларство: 

 живи или непреработени земеделски продукти, включително семена и 
друг растителен репродуктивен материал; 

 преработени земеделски продукти, предназначени за храна; 

 фуражи. 

Регламент (ЕС) 2018/848 определя общи принципи за биологичното производство 
и специфични принципи, приложими към селскостопанските дейности и 
аквакултурата, преработката на биологични храни, преработката на биологични 
фуражи. Глава III на Регламента предвижда правила за производство – общи и 
относими към растениевъдството, предлагането на пазара на растителен 
репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал, 
животновъдството, производството на преработени храни, производството на 
преработени фуражи, производството на вино, производството на дрожди, 
използвани за храна или фураж, изключенията и др.  

Терминът посочен в ПРИЛОЖЕНИЕ IV на Регламент (ЕС) 2018/848 за 
България е „биологичен“. Неговият еквивалент на английски език е 
„organic“, а на гръцки език е „βιολογικό“.  

За целите на проучването и анализа най-напред е необходимо да се представят 
ясни дефиниции на понятията, включени в изследването, а именно: 

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 генномодифицирани 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 (вж. по-долу). В доклада биологичните продукти 
са разделени на две основни групи – храни и нехрани. 

Биологичната храна е продукт на биологичното земеделие, който е отгледан 
и/или преработен без използване 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 модифицирани 
организми и техни производни. Производството на биологичния продукт се 
извършва съгласно изискванията на специфични стандарти и е обект на контрол 
на независими сертифициращи органи.  
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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, 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. 

Биологично земеделие – то включва производство на земеделски продукти, 
специфичната им преработка в биологични храни и тяхната реализация на 
пазара. Биологичното земеделие обхваща растениевъдството и 
животновъдството. 

В растениевъдството биологичното земеделие изключва употребата на 
минерални торове, като вместо тях почвата се поддържа чрез оборски тор в 
определени количества и компоненти. Срещу болестите, вредителите, и 
плевелите по растенията на се използват синтетични препарати, а алтернативна 
защита – отглеждат се устойчиви сортове, стимулира се развитието на полезни 
организми, прилагат се биологични, агротехнически и механични методи за 
борба с плевелите.  

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 начин. По-
надолу в текста за тях е използвано понятието диворастящи биологични 
продукти. 

Биологичното животновъдство се стреми към използване на адаптивни към 
местните условия животни, доближаването до естествения им начин на живот, 
без стрес и в добро здравословно състояние, достатъчно пространство и 
доброкачествен фураж. 

Основните цели на биологичното земеделие са: 

 производство на висококачествена храна в задоволителни количества; 

 работа в хармония с природата, без насилие над нея; 

 подпомагане и засилване на естествения биологичен кръговрат в 
земеделската система, което включва микроорганизмите, почвената 
флора и фауна, растенията и животните; 

 поддържане и повишаване на плодородието на почвата за дълго време; 
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 стремеж към чистота на селскостопанската дейност и избягване на 
замърсяването; 

 поддържане на генетичното разнообразие на земеделските системи и 
тяхната околност, включително грижа за растенията и дивите животни в 
съответния ареал; 

 отчитане на големия социален и екологичен ефект. 

Според Плана за действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС от 
2014 г. дефиницията за биологично производство се дефинира като съвкупна 
система за управление на земеделието и производство на храни, в която се 
съчетават: 

 най-добрите практики по отношение опазването на околната среда; 

 висока степен на биологично разнообразие; 

 опазване на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за 
хуманно отношение към животните; и 

 методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от 
потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени 
вещества и процеси. 

Биологичното земеделие, производството на биологични продукти и прилагане 
на агро-екологични дейности от земеделските производители се утвърждава 
като световна тенденция в селското стопанство, която опазва природата, от една 
страна, и осигурява безопасни и здравословни храни за населението, от друга. 
Биоземеделието е един от отраслите, в който се използват последни достижения 
на науката и се въвеждат множество иновации. Това е сферата в селското 
стопанство, в която се реализират най-много стартъпи на основата на ИТ. Често 
наричат биоземеделието специалност на бъдещето. 

Наличието на качествен поземлен ресурс, климатичните условия, традициите в 
развитието на аграрния сектор и добрият производствен опит в растениевъдния 
и животновъдния подотрасли са факторите, които допринасят за развитие на 
биологичното производство в България. 

Определящо за сектора на биоземеделието е специфичният метод на 
производство, който поддържа екологичните баланси и произвежда продукция, 
покриваща принципите на екологичните цикли растения – животни – почва. 

Подробна информация относно нормативното регламентиране на биологичното 
земеделие в рамките на ЕС е представена в „Проучване на биологичното 
производство в област Хасково“, изготвено в рамките на проект „EURO bio 
REGION MARITZA EVROS”, с акроним: EU 2 BIO, Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № B6.3a.02 от 13.01.2021 г., финансирано по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020. В този 
документ е представена и информация относно: продукти, обхванати от 
правилата на ЕС за биологичното земеделие; правила за биологично 
производство; правила относно животните; правила за хранителната верига; 
разрешени вещества в биологичното производство; правила относно вината, 
аквакултурата и хидропониката и база данни за биологични семена. Представена 
е информация и относно сертифицирането на биологичното земеделие. 
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3. ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО   

В настоящия раздел е направена кратка характеристика на Област Хасково с 
оглед представяне на основните териториални ресурси и извеждане на кратка 
социално-икономическа характеристика, които имат отношение към 
формирането на сравнителните предимства на областта за развитието селско 
стопанство и на биологично производство.  

Територия 

Област Хасково е разположена в югоизточната част на Южен централен район. 
Административният център на областта е в град Хасково. Тя включва 261 
населени места (255 землища), организирани в 11 общини: Хасково, 
Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, 
Любимец, Минерални бани, Стамболово и Тополовград с обща площ 5559,8 км². 
Балансът на територията на областта по вид територия спрямо баланса за 
страната и Южен централен район е представен в следващата таблица. 

Таблица 3.1: Баланс на територията на Област Хасково към 31.12.2011 г. по вид територия 
и общини 

(Декари) 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Общо Територия по вид 

земеделска горска населени 
места и 
други 
урбанизирани 
територии 

водни 
течения 
и водни 
площи 

за добив 
на 
полезни 
изкопаеми 

за транспорт и 
инфраструктура 

България 110371784 64234755 38283727 4952789 1975610 259054 665849 

Южен 
централен  

22305963 10625498 10212886 840142 485985 11350 130102 

Област 
Хасково 

5559843 3366299 1800699 237839 119765 4053 31187 

Община 
Димитровград 

583198 432669 68668 59592 15607 2172 4489 

Община 
Ивайловград 

814684 305658 486489 7754 11128 221 3434 

Община 
Любимец 

344269 207240 111058 11133 12549 191 2098 

Община 
Маджарово 

247171 67895 162286 3977 12026 77 909 

Община 
Минерални 
бани 

214672 113930 89021 7117 3828 80 696 

Община 
Свиленград 

700316 528478 126767 22851 17638 117 4464 

Община 
Симеоновград 

222944 162477 43722 9886 5601 14 1245 

Община 
Стамболово 

276697 142440 118966 9670 4060 1 1560 

Община 
Тополовград 

710766 441179 239049 20895 6550 812 2281 

Община 
Харманли 

700324 462421 195430 28359 10734 0 3379 

Община 
Хасково 

744803 501912 159243 56606 20043 368 6631 

           

Територията на Област Хасково е 5,04 % от общата територия на България и 24,93 
% от територията на Южен централен район. С най-голям дял е земеделската 
територия в областта -  60,55 %, с подобен дял е и земеделската територия 
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в национален мащаб – 58,20 %. На следващо място като дял е горската територия 
в областта – 32,39 %.  

Най-високата точка в Област Хасково е на 856 м надморска височина и се намира 
в Община Тополовград – връх Вишеград в Сакар планина. Главна река в областта 
е река Марица, чиято дължина на територията на област Хасково е 126 м. 
Средното атмосферно налягане през 2019 г. е 988,3 hPa. Средната температура 
на въздуха през 2019 г. е 14,4°С, като максималната измерена температура е 
36,0°С, измерена на 03.07.2019 г., а минималната е -10,5°С, измерена на 
06.01.2019 г. относителната влажност на въздуха е 66%. Годишната сума на 
валежите през 2019 г. в областта е 628 мм, като максимумът на валежите е бил 
на 02.06.2019 г. – 62 мм. 118 са дните през 2019 г. с валежи над 0,1 мм, 36 са 
дните с гръмотевици, 41 – с мъгла, 19 – със снежна покривка, 59 – с облачност 
по-малка от 2, и 100 – с облачност по-голяма от 8.  

Републиканска пътна мрежа 

Таблица 3.2: Републиканска пътна мрежа към 31.12.2019 г. според вида на настилката 

(Километри) 

Статистически зони  
Статистически 
райони  
Области 

Общо Пътища с настилка Пътища без 
настилка всичко асфалтова паважна трошено-

каменна 
баластрена 

България 19879 19560 19377 42 118 23 319 

Южен централен 4075 3987 3954 11 22 - 88 

Хасково 1144 1124 1122 2 - - 20 

 

Таблица 3.3: Републиканска пътна мрежа към 31.12.2019 г. според класа на пътя 

(Километри) 

Статистически зони  
Статистически 
райони  
Области 

Общо Автомагистрали Първокласни Второкласни Третокласни 
пътища и пътни 

връзки при 
кръстовища и възли 

България 19879 790 2900 4019 12170 

Южен централен 4075 192 416 784 2683 

Хасково 1144 91 155 151 747 

 

Таблица 3.4: Дължина на железопътните линии към 31.12.2019 г.  

(Километри) 

Статистически зони  
Статистически райони  
Области 

Дължина на железопътните линии 

общо двойни жп 
линии 

електрифицирани 
жп линии 

България 4030 990 2870 

Южен централен 782 116 403 

Хасково 206 - 61 

 

Население  

Съгласно проведеното 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в 
страната в периода 07.09.2021 – 10.10.2021 г. населението на Област Хасково 
е 211 565 души. 3,2 % е населението на Област Хасково от населението на 
страната – 6 519 789 души. 
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Съгласно официалните данни на НСИ към 31.12.2019 г. населението на Област 
Хасково е 225 317 души. В следващата таблица са представени основните 
показатели, характеризиращи демографското, социалното и икономическото 
развитие на Област Хасково, включително броя на населението, за 2014 и 2019 
г. 

Таблица 3.5: Основни показатели, характеризиращи демографското, социалното и 
икономическото развитие на Област Хасково  

Статистиче
ски зони  
Статистиче
ски райони  
Области 

Население към 
31.12. - бр. 

Гъстота на 
населението 
на 1 кв. км 
към 31.12. 

Коефициент 
на 

безработица 
- % 

БВП на човек 
от 

населението 
по текущи 
цени - лв. 

Жилища към 
31.12. - бр. 

Реализирани 
нощувки в 
местата за 

настаняване - бр. 

Лекари и 
лекари по 
дентална 

медицина към 
31.12. - бр. 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

България 7202198 6951482 65,3 63,0 11,4 4,2 11577 17170 392776
9 

3970719 2169839
1 

2715479
1 

35855 36988 

Южен 
централен 

1445836 1406630 64,8 63,1 12,0 3,0 7899 12034 712104 721675 2113542 2783540 7159 7514 

Хасково 237664 225317 42,7 40,5 10,4 (0,4) 6412 9036 122552 123471 107381 158501 895 857 

 

От представените данни се вижда, че прирастът на населението на Област 
Хасково към 2019 г. е -3,48. Гъстотата на населението се запазва около нивата 
към 2014 г., а безработицата намалява. Тук следва да се отбележи, че 
коефициентът на безработицата вследствие на пандемията COVID-19 се очаква 
да бъде чувствително променен за 2020 и 2021 г., като се очаква висок 
коефициент на безработица. 

Гъстотата на населението показва броя на хората на единица площ. В таблицата 
по-долу са представени данните за гъстотата на населението на Област Хасково 
по общини към 31.12.2019 г. 

Таблица 3.6: Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2019 г. в Област 
Хасково 

Област  
Общини 

Площ - 
кв. км 

Гъстота на 
населението 
на 1 кв. км 

Населени 
места - бр. 

Градове 
- бр. 

Села - бр. Кметства - 
бр. 

Област Хасково 5559,8 40,5 261 10 251 175 

Димитровград 583,2 79,4 27 2 25 23 

Ивайловград 814,7 6,9 51 1 50 16 

Любимец 344,3 26,4 10 1 9 7 

Маджарово 247,2 8,3 19 1 18 9 

Минерални бани 214,7 29,8 12  - 12 11 

Свиленград 700,3 30,4 24 1 23 15 

Симеоновград 222,9 39,7 9 1 8 7 

Стамболово 276,7 21,4 26  - 26 24 

Тополовград 710,8 13,5 21 1 20 11 

Харманли 700,3 35,4 25 1 24 18 

Хасково 744,8 114,7 37 1 36 34 

Друг показател за населението на Област Хасково е разпределението му под, във 
и над трудоспособна възраст по пол, показан в таблицата по-долу. 

Таблица 3.7: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2019 г. в 
Област Хасково 

(Брой) 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Общо  Под трудоспособна възраст  В трудоспособна възраст  Над трудоспособна възраст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

България 6951482 3369646 3581836 1066554 548178 518376 4156198 2179809 1976389 1728730 641659 1087071 
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Южен 
централен  

1406630 681854 724776 217211 111647 105564 838416 440600 397816 351003 129607 221396 

Хасково 225317 109971 115346 34853 17774 17079 130561 69728 60833 59903 22469 37434 

Димитровград 46284 22314 23970 6412 3261 3151 25960 13971 11989 13912 5082 8830 

Ивайловград 5600 2797 2803 700 351 349 3134 1740 1394 1766 706 1060 

Любимец 9085 4544 4541 1625 828 797 4997 2759 2238 2463 957 1506 

Маджарово 2051 1049 1002 180 84 96 1241 724 517 630 241 389 

Минерални 
бани 

6400 3317 3083 773 406 367 3934 2224 1710 1693 687 1006 

Свиленград 21295 10500 10795 3264 1664 1600 12661 6753 5908 5370 2083 3287 

Симеоновград 8840 4425 4415 2002 1011 991 4984 2721 2263 1854 693 1161 

Стамболово 5916 2940 2976 888 433 455 3475 1902 1573 1553 605 948 

Тополовград 9600 4774 4826 1179 575 604 5065 2851 2214 3356 1348 2008 

Харманли 24786 12537 12249 4248 2220 2028 14607 8013 6594 5931 2304 3627 

Хасково 85460 40774 44686 13582 6941 6641 50503 26070 24433 21375 7763 13612 

 

Населението в трудоспособна възраст в Област Хасково представлява 3,14% от 
същото за България и 15,57% от това на Южен централен район за планиране. 
Най-много хора в трудоспособна възраст са съсредоточени в областния център 
и по-големите общини – Димитровград, Харманли и Свиленград. 

Механичният прираст на населението в Област Хасково е отрицателен и следва 
тенденциите на национално ниво, като в същото време не се покрива с 
тенденциите за Южен централен район за планиране, където механичният 
прираст на населението е положителен,  и е представен в таблицата по-долу: 

Таблица 3.8: Механичният прираст на населението по пол през 2019 г. в Област Хасково 

(Брой) 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области 

Заселени Изселени Механичен прираст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

България 166108 77595 88513 168120 79047 89073 -2012 -1452 -560 

Южен централен  35924 16769 19155 30729 14343 16386 5195 2426 2769 

Хасково 5942 2924 3018 6804 3304 3500 -862 -380 -482 

 

Работна сила, заетост и безработица 

Работната сила, заетостта и безработицата в Област Хасково са представени в 
следващите няколко таблици.  

Таблица 3.9: Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2019 г. по 
икономически дейности в Област Хасково 

Икономически дейности България Южен 
централен 

район 

Област 
Хасково 

Общо 2322561 401342 52870 

селско, горско и рибно стопанство 69726 13405 2895 

добивна промишленост 19137 3232 37 

преработваща промишленост 505119 133910 15354 

производство и разпределение на електрическа и 
топлоенергия и на газообразни горива 

29834 3836 641 

доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване 

36955 6494 1415 

Строителство 135264 21048 2205 
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търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 379575 58142 8947 

транспорт, складиране и пощи 149934 24123 3772 

хотелиерство и ресторантьорство 122458 19585 2412 

създаване и разпространение  на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

102249 5927 401 

финансови и застрахователни дейности 56872 3271 528 

операции с недвижими имоти 23971 3060 236 

професионални дейности и научни изследвания 82840 7566 660 

административни и спомагателни дейности 116941 12370 1283 

държавно управление 112322 17594 2781 

Образование 162757 30923 4288 

хуманно здравеопазване и социална работа 140448 25713 3123 

култура, спорт и развлечения 36989 5875 1317 

други дейности 39170 5268 575 

 

Най-голям е делът на наетите в преработващата промишленост – тенденция, 
която се наблюдава както на областно ниво (29,04%), така и на регионално 
(33,37%) и национално (21,75%). На следващо място в Област Хасково е делът на 
наетите в дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 16,92%, 
дейност „Образование“ с 8,11 %, дейност „Транспорт, складиране и пощи“ с 
7,13%,  дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ с 5,90%. Дейност 
„Селско, горско и рибно стопанство“ е на шесто място по дял наети с 
5,48%. 

Разпределението на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение по икономически дейности за 2019 г. е показано в 
следващата таблица: 

Таблица 3.10: Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през 2019 г. по икономически дейности в Област Хасково 

Икономически дейности България Южен 
централен 

район 

Област 
Хасково 

Общо 15209 12190 10566 

селско, горско и рибно стопанство 11553 10009 9570 

добивна промишленост 20798 17692 6115 

преработваща промишленост 13512 12861 11228 

производство и разпределение на електрическа и топлоенергия 
и на газообразни горива 

24513 22171 18120 

доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване 

12497 9985 8962 

Строителство 12236 10014 8102 

търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 13559 9540 8238 

транспорт, складиране и пощи 13401 8939 8145 

хотелиерство и ресторантьорство 9075 7961 7275 

създаване и разпространение  на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

37016 29006 24522 

финансови и застрахователни дейности 25129 15095 12664 

операции с недвижими имоти 14355 11493 11704 

професионални дейности и научни изследвания 21764 12865 9186 

административни и спомагателни дейности 12052 8887 7640 

държавно управление 17154 14001 13247 

Образование 15393 15227 14835 

хуманно здравеопазване и социална работа 15347 15584 13035 

култура, спорт и развлечения 13105 10847 9737 

други дейности 10197 8801 7881 

 

В Област Хасково най-висока е средната годишна заплата в дейност „Създаване 
и разпространение  на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, 
каквато е и тенденцията на национално и регионално ниво, следвана от дейност 
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„Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и на 
газообразни горива“, „Образование“, „Държавно управление“, „Хуманно 
здравеопазване и социална работа“. Дейност „Финансови и застрахователни 
дейности“ се нарежда на шесто място по размер на средна годишна работна 
заплата в областта, докато на национално ниво заема второ място. Дейност 
„Селско, горско и рибно стопанство“ се нарежда на 10-о място по размер 
на средна годишна работна заплата в областта. 

Равнището на безработицата в Област Хасково е представено в следващата 
таблица. Следва да се има предвид, че представените данни са към 31.12.2019 
г. съгласно официалната статистика на НСИ, и че се очаква по-високо ниво 
безработица към 31.12.2020 г. и към 31.12.2021 г. вследствие на ефектите от 
Пандемията от COVID-19. 

Таблица 3.11: Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица 
към 31.12.2019 г. в Област Хасково 

Статистически зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Регистрирани безработни лица - бр. Равнище на 
безработица - % общо от тях: 

на възраст до 29 
години вкл. 

с регистрация  
повече от една година 

България 194715 24467 44383 5,93 

Южен централен 40214 5046 7767 6,27 

Хасково 6392 758 1126 6,12 

Димитровград 1065 137 102 4,81 

Ивайловград 458 49 139 17,23 

Любимец 374 26 68 9,39 

Маджарово 81 15 11 15,14 

Минерални бани 147 10 8 6,62 

Свиленград 683 80 65 6,33 

Симеоновград 497 104 243 17,11 

Стамболово 199 17 41 8,79 

Тополовград 390 35 127 9,99 

Харманли 827 101 282 8,63 

Хасково 1671 184 40 3,84 

 

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност 

Брутният вътрешен продукт (БВП) е основен индикатор за икономическото 
развитие. Произведеният БВП в Област Хасково за 2019 г. сравнен с този за 
страната и Южен централен район е представен в следващата таблица. 

Таблица 3.12: Брутен вътрешен продукт за 2019 г. в Област Хасково 

Статистическа зона 
Статистически район 
Област 

БВП – млн. лв. БВП на човек – лв. 

Общо за България 119772 17170 

Южен централен 16949 12034 

Област Хасково 2049 9036 

 

Съгласно представените данни стойността на БВП на Област Хасково за 
2019 г. представлява 12,09 % от този на Южен централен район и 1,71 % 
от националния БВП. 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Брутната добавена стойност (базисни цени) е равна на брутната продукция 
(базисни цени) минус междинното потребление (цени на купувач). Брутната 
добавена стойност по икономически сектори в Област Хасково за 2019 г., 
сравнена с тази за страната и Южен централен район е представена в следващата 
таблица. 

Таблица 3.13: Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2019 г. в Област 
Хасково 

Статистически зони  
Статистически райони  
Области 

БДС - млн. 
лв. 

БДС по икономически сектори - млн. лв. 

аграрен индустрия услуги 

Общо за България 103383 3876 25893 73614 

Южен централен 14629 805 5217 8608 

Област Хасково 1768 154 455 1159 

Най-висок в областната БДС е делът на сектор услуги 65,55 % и сектор 
индустрия 25,73 %, а на аграрния сектор е 8,71 %. Делът на услугите в областта 
повтаря националния модел, като за отбелязване е, че той е малко под средното 
за страната (71,21 %). 

Индустриалният сектор (25,73 %) е около средното ниво за България (25,05 %). 
Делът на аграрния сектор (8,71 %) е много над средното за страната (3,75 %) и 
Южен централен район (5,50 %), за който това е традиционно значим отрасъл. 

ДМА 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически 
дейности в областта са представени в следващата таблица. 

Таблица 3.14: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по 
икономически дейности в Област Хасково 

(Хил. левове) 

Икономически дейности България Южен 
централен 

район 

Област 
Хасково 

Общо 21873680 3772751 253566 

Селско, горско и рибно стопанство 1582299 221015 
 

54817 

Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на 
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

6116290 1860356 
 

71666 

Строителство 1655886 240275 20378 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, 
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 

5204875 771260 64980 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

895163 34772  

Финансови и застрахователни дейности 413266 4730  

Операции с недвижими имоти 2194808 286686 13509 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 

1291163 109149 4058 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и 
социална дейност 

2213013 180447 13513 

Други услуги 306917 64061 4831 

 

На територията на Област Хасково най-висок е делът на разходите за 
придобитите ДМА за дейност „Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване“ (28,26%), следвана от дейност „Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство“ (25,62%), а на трето място е делът на разходите за 
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придобитите ДМА за дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ 
(21,62%). 

Таблица 3.15: Придобити дълготрайни материални активи през 2019 г. по икономически 
дейности в Област Хасково 

(Хил. левове) 

Икономически дейности България Южен 
централен 

район 

Област 
Хасково 

Общо 23730943 3464879 267602 

Селско, горско и рибно стопанство 1519102 216034 61206 

Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на 
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

5679952 1692295 88434 

Строителство 1212523 189020 19617 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, 
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 

5091832 784596 56522 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

842464 35103  

Финансови и застрахователни дейности 397201 4185 687 

Операции с недвижими имоти 1893834 225485 10713 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 

1209015 88618 4386 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване 
и социална дейност 

5624033   

Други услуги 260987   

 

На територията на Област Хасково най-висок е делът на придобитите ДМА за 
дейност „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (33,05%), 
каквато е и тенденцията на национално и регионално ниво – съответно 23,93% за 
страната и 48,84% за Южен централен район. На второ място в областта е 
делът  на придобитите ДМА за дейност „Селско, горско и рибно 
стопанство“ (22,87%), a на национално и регионално ниво на трето място е 
делът на придобитите ДМА за дейност „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ 
(21,12%). 

Таблица 3.16: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия през 2019 
г. в Област Хасково 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области 

Предприятия 
- бр. 

Заети 
лица - бр. 

Нетни 
приходи от 
продажби - 

хил. лв. 

Дълготрайни 
материални 
активи - хил. 

лв. 

Рентабилност 
на 

продажбите - 
% 

Оперативна 
рентабилност - 

% 

България 419681 2210488 311656934 137713692 6,9 106,8 

Южен 
централен 

73927 379409 40758823 19590954 7,2 107,1 

Хасково 12080 48763 4245694 1592877 7,0 106,9 

 

Продажби на дребно 

Таблица 3.17: Магазини за продажби на дребно към 31.12.2019 г. в Област Хасково 

Статистически зони  
Статистически райони  
Области 

Общо Хранителни стоки, 
напитки и тютюневи 

изделия 

Нехранителни 
стоки 

България 122035 45455 76580 

Южен централен 24884 9895 14989 
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Хасково 4263 1643 2620 

 

Места за настаняване и хотели 

Таблица 3.18: Места за настаняване през 2019 г. в Област Хасково 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Места за 
настаняване 

- бр. 

Легла - 
бр. 

Легла-
денонощия 

- бр. 

Стаи - 
бр. 

Реализирани 
нощувки - 

бр. 

Пренощували 
лица - бр. 

Приходи от 
нощувки - 

лв. 

България 3664 341506 69254061 148464 27154791 8187634 1521865800 

Южен 
централен 

716 32380 9684834 15773 2783540 1266505 133134803 

Хасково 36 1613 555937 917 158501 78029 7226201 

Димитровград 3 102 36610 70 18111 4236 497425 

Ивайловград 3 71 25384 30 5737 3424 108630 

Любимец 2 59 21535 35 .. .. .. 

Маджарово 1 49 16415 25 .. .. .. 

Минерални 
бани 

7 371 123566 177 35184 11512 1159355 

Свиленград 6 382 135614 240 44824 28703 3048555 

Симеоновград - - - - - - - 

Стамболово 1 52 12740 18 .. .. .. 

Тополовград 1 40 8560 20 .. .. .. 

Харманли 3 138 48128 70 12809 7169 377384 

Хасково 9 349 127385 232 38984 20657 1938929 

 

Таблица 3.19: Хотели през 2019 г. в Област Хасково 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Хотели - 
бр. 

Легла - 
бр. 

Легла-
денонощия 

- бр. 

Стаи - 
бр. 

Реализирани 
нощувки - 

бр. 

Пренощували 
лица - бр. 

Приходи от 
нощувки - лв. 

България 2166 288027 59241019 127052 24922811 7475390 1465566965 

Южен 
централен 

397 24265 7479274 12444 2463980 1118648 125103397 

Хасково 35 1579 554883 907 158448 78009 7225564 

Димитровград 3 102 36610 70 18111 4236 497425 

Ивайловград 3 71 25384 30 5737 3424 108630 

Любимец 2 59 21535 35 .. .. .. 

Маджарово 1 49 16415 25 .. .. .. 

Минерални 
бани 

6 337 122512 167 35131 11492 1158718 

Свиленград 6 382 135614 240 44824 28703 3048555 

Симеоновград - - - - - - - 

Стамболово 1 52 12740 18 .. .. .. 

Тополовград 1 40 8560 20 .. .. .. 

Харманли 3 138 48128 70 12809 7169 377384 

Хасково 9 349 127385 232 38984 20657 1938929 

 

Отпадъци 

На територията на Област Хасково има 2 депа за битови отпадъци. Делът на 
обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране е 100%. 
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Събраните битови отпадъци от обслужваните населени места през 2018 г. е 72105 
тона. 314 кг са събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население 
за 2018 г.  

Водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции 

Процентът на населението, свързано с обществено водоснабдяване на 
територията на Област Хасково е 99,5 при средно за страната 99,4. Процентът на 
населението на режим на водоснабдяване е 3,7 при средно за страната 6,0 и 
средно за Южен централен район 1,4. Населението, свързано с обществена 
канализация на територията на Област Хасково е 72,6%, при 76,4% за страната и 
74,4 за  Южен централен район. Населението, свързано с пречиствателни 
станции за отпадъчни води на територията на Област Хасково е 53,5%, вкл. поне 
вторично третиране., при среден за страната 64,6% и среден за  Южен централен 
район 55,7%. Населението, свързано с обществена канализация без пречистване 
на територията на Област Хасково е 19,1%, при средно за страната 11,8% и средно 
за Южен централен район 18,7%.  

Селско стопанство 

На територията на Област Хасково почвите и агро-климатичните условия са 
благоприятни за развитието на селското стопанство, поради което и това е един 
от традиционните отрасли в областта. Като такъв селското стопанство създава 
заетост на голяма част от населението. Общините в областта, за които селското 
стопанство е доминиращ отрасъл са Стамболово, Любимец, Симеоновград и 
Тополовград. 

В областта съществуват изключително благоприятни почвено-климатични 
условия за развитието на растениевъдството. Отглеждат се разнообразни 
селскостопански култури, сред които пшеница, ечемик, царевица. От 
техническите култури най-широко отглеждани са слънчоглед, памук и тютюн. В 
Област Хасково има изключително благоприятни условия за отглеждането на 
масиви от трайни насаждения - ягоди, малини, вишни, череши, кайсии, праскови 
и други. Областта има потенциал за развитие на лозаро-винарския сектор. 
Традиционно тук се отглеждат лозови масиви, най-известните от които са 
добрите сортове “Мерло”, “Каберне Совиньон”, “Памид” и “Болгар”. Няколкото 
винарски центъра на територията на областта привличат привържениците на т. 
нар. “винен туризъм”.  

Подотрасъл животновъдство е развит изключително концентрирано в частния 
сектор. Отглеждат се предимно крави, овце, кози и свине. В последните години 
се наблюдава значително увеличение на стопанствата за отглеждане на патици 
и др. 

Растениевъдство 

Както е посочено в Таблица 3.1 по-горе земеделската земя на територията на 
Област Хасково е 3 366 299 дка, а горската – 1 800 699 дка. 

Основните площни показатели за областта за 2019 година са представени в 
следващите няколко таблици по данни на МЗХГ, отдел „Агростатистика“: 

Таблица 3.20: Площ със селскостопанско предназначение по вид за 2019 г. в Област Хасково 

(Хектари) 

Общо Обработваема 
земя 

Трайни 
насаждения 

Постоянно затревени площи 
и ливади - овощни градини 

Други категории земя 

234820 137590 12536 75929 8765 
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Обработваемата земя в Област Хасково представлява близо 60% от общите площи 
със селскостопанско предназначение. 

Таблица 3.21: Площ със селскостопанско предназначение за 2019 г. по групи култури в 
Област Хасково 

(Хектари) 

Зърнени култури (вкл. за фураж) 60234 

Маслодайни 45659 

Технически индустриални 4892 

Зеленчуци и цветя 9071 

Ливади и едногодишни фуражи (без царевица) 9376 

Угари 8357 

Обработваема земя 137589 

Семейни градини 102 

Постоянно затревени площи и ливади - овощни 
градини 

75929 

Трайни насаждения 12536 

Използвана земеделска площ 226157 

Площ със селскостопанско предназначение 234820 

 

От обработваемата земя най-голям дял в областта заема площта със зърнени 
култури (вкл. за фураж) - 43,78 %. От общо използваната земеделска площ най-
голям дял в областта заемат постоянно затревени площи и ливади - овощни 
градини – 33,57%. Подобно е разпределените и през 2020 г., показано в 
следващата таблица. 

Таблица 3.22: Площ със селскостопанско предназначение за 2020 г. по групи култури в 
Област Хасково 

(Хектари) 

Зърнени култури (вкл. за фураж) 61 038 

Маслодайни 47 179 

Технически индустриални 4 484 

Зеленчуци и оранжерии 6 216 

Ливади и едногодишни фуражи (без царевица) 10 394 

Угари 8 254 

Обработваема земя 137 564 

Семейни градини 102 

Постоянно затревени площи и ливади - овощни 
градини 

77 138 

Трайни насаждения 13 145 

Използвана земеделска площ 227 949 

Площ със селскостопанско предназначение 236 611 

 

Разпределението на площта за земеделски земи по общини е представено в 
следващата таблица 3.23: 

Община Брой 
землища 

Площ на земеделските 
земи (дка) 

Обработваеми 
земи (дка) 

Заявен площи в ИСАК 
(дка) 

Димитровград 27 399701 350564 285328 

Ивайловград 50 278 309 129 790 71805,1 

Любимец 10 182338 159179 106511,2 

Маджарово 19 68 019 38 623 29411,8 

Минерални бани 11 169110 53792 48525,4 

Свиленград 24 444 037 329 302 255005,1 

Симеоновград 9 139015 75763 40935,6 

Стамболово 24 181 367 140 634 42871,5 

Тополовград 21 410645 327050 159470,8 

Харманли 24 401139 326887 288440,2 

Хасково 36 450 514 346 694 475488,4 
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Общо 255 3124194 2278278 1803793,1 

 

Животновъдство 

Регистрираните на територията на Област Хасково животни по видове през 
стопанската 2020/21 година са публични в Портала за отворени данни 
(https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-
753a4a4279c4) и са показани в следващата таблица. Видно от представените 
данни през стопанската 2020/21 година на територията на Област Хасково най-
голям е броят на отглежданите птици – 1111936 броя (3,74% от броя на 
отглежданите птици в страната), от които най-голям е броят на отглежданите 
патици -  637355 броя (26,74% от броя на отглежданите патици в страната), 
бройлери – 356235 броя (1,89% от броя на отглежданите бройлери в страната), 
кокошки-носачки – 114872 броя (1,56% от броя на отглежданите кокошки-носачки 
в страната). На следващо място е броят на отглежданите риби или зарибителен 
материал – 232000 броя (4,15% от броя на отглежданите риби или зарибителен 
материал в страната); овце – 70004 броя (7,09% от броя на отглежданите овце в 
страната); говеда и биволици – 44507 броя (8,33% от броя на отглежданите говеда 
и биволици в страната), от които най-голям е броят на месодайните крави – 16558 
броя (11,61% от броя на отглежданите месодайни крави в страната) и на 
млечните крави – 12252 броя (6,35% от броя на отглежданите млечни крави в 
страната); пчелни семейства – 25178 броя (3,57% от броя на отглежданите пчелни 
семейства в страната); кози – 14847 броя (9,49% от броя на отглежданите кози в 
страната). 

Таблица 3.24: Регистрирани на територията на Област Хасково животни по видове през 
стопанската 2020/21 година 

Животни по видове Област Хасково 
(брой) 

Общо за 
страната (брой) 

Говеда и биволици 44507 534119 

Телета и малачета до 1 г. 6917 93557 

Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване 4043 40503 

Телета и малачета над 1 г. за разплод и 
бременни юници 

1596 32165 

Крави – млечни 12252 192921 

Крави – месодайни 16558 142583 

Биволици 1472 14652 

Бременни малакини - 104 

Овце – общо 70004 987488 

Овце – млечни 59441 797600 

Овце - месодайни 4806 103579 

Овце – други 742 19818 

Кози – общо 14847 156443 

Кози – майки 14078 143994 

Кози – други 816 12488 

Свине – общо 589 552975 

Свине – майки 351 61262 

Прасенца под 45 дни - 81197 

Свине – други 238 410503 

Птици – общо 1111936 29716611 

Кокошки – носачки 114872 7345501 

Бройлери 356235 18807258 

Пуйки 1105 36435 

Гъски - 285 

Патици 637355 2383142 

Пъдпъдъци 2760 124936 

Щрауси - 144 

Птици – други 4 984881 

Зайци – общо 650 19489 

https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-753a4a4279c4
https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-753a4a4279c4
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Зайкини – майки 571 14237 

Коне 191 15375 

Пчелни семейства 25178 706154 

Риби или зарибителен материал 232000 5589154 

Буби – кутийки бубено семе - 50 

Калифорнийски червеи 2490 57969 

Други - 2518065 

 

Таблица 3.25: Промишлено производство на червено месо за 2019 г. за Област Хасково 

(Тонове) 

Общо 
2582 

 

Таблица 3.26: Събрано и преработено мляко за 2019 г. в Област Хасково 

(Хил. литри) 

Общо Краве Овче Козе Друго 

33235 31363 855   

 

Таблица 3.27: Производство на основни млечни продукти през 2019 г. в Област Хасково 

Прясно 
мляко - 

хил. литри 

Кисело 
мляко - 
тонове 

Млечни 
мазнини 
- тонове 

Бяло 
саламурено 

сирене - 
тонове 

Кашкавал 
- тонове 

1307 14584  5753 4384 

 

Земеделски стопани 

Регистрираните на територията на Област Хасково земеделски стопани през 
стопанската 2020/21 година са публични в Портала за отворени данни 
(https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-
1189b036c300) и са показани в следващата таблица. Видно от представените 
данни е, че делът на регистрираните земеделски стопани на територията на 
Област Хасково е  6,43 % от общия брой на регистрираните земеделски стопани 
на територията на страната и 22,95 % от общия брой на регистрираните 
земеделски стопани на територията на Южен централен район. Важно е да се 
отбележи, че по този показател Област Хасково се нарежда на второ място в 
страната след Област Пловдив (7419 земеделски стопани).  

Регистрираните на територията на Област Хасково земеделски стопани през 
стопанската 2020/21 година са 4948 броя или 22,95% от общия брой на ЗС в Южен 
централен район и 6,43% от общия брой на ЗС в страната. В сравнение със 
стопанската 2019/20 година броят на ЗС в областта е намалял със 7,81%, със 
стопанската 2018/19 година броят на ЗС в областта е намалял със 9,25%, а със 
стопанската 2017/18 е намалял с 3,49%. Тази тенденция на намаляване на броя 
на ЗС се наблюдава, както на регионално, така и на национално ниво, като 
същевременно през посочените години област Хасково запазва своя дял на ЗС 
към броя им в страната и Южен централен район. Причините за това са свързани 
с окрупняване на земеделието, за сметка на малките стопанства. Тази тенденция 
е започнала още през 2007 г., когато общият брой на ЗС в страната е бил 493 133 
и е намалял с близо 60% през 2016 г., когато са броят на ЗС в страната е бил 
201 014. Оттогава насам тази тенденция продължава, макар и с по-слаби 
темпове.  

https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300
https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300
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Таблица 3.28: Регистрирани земеделски стопани на територията на Област Хасково през 
стопанската 2020/21 година, стопанската 2019/20 година, стопанската 2018/19 година и, 
стопанската 2017/18 година 

Статистическа зона  
Статистически район  
Област 

Брой 
земеделски 
стопани 
2020/21 

Брой 
земеделски 
стопани 
2019/20 

Брой 
земеделски 
стопани 
2018/19 

Брой 
земеделски 
стопани 
2017/18 

България 76965 80905 88161 93 023 

Южен централен 21559 23487 27677 29096 

Област Хасково 4948 5367 5914 6 128 

 

Съгласно Доклада на ОДЗ Хасково разпределението на регистрираните и 
пререгистрираните земеделски стопани, съгласно изискванията на Наредба №3 
от 29.01.1999г.  в зависимост от размера на обработваните площи е показано в 
следващата таблица. От представените данни е видно, че ЗС с по-малки площи 
намаляват, най-много са тези с обща площ от 1 до 10 ха. 

Стопанска 
година 

Брой 
регистрирани 

ЗС с обща площ 
под 0,1 ха. 

Брой 
регистрирани 

ЗС с обща площ 
от 0,1 до 1 ха. 

Брой 
регистрирани 

ЗС с обща площ 
от 1 до 10 ха. 

Брой 
регистрирани 

ЗС с обща площ 
от 10 до 50 ха. 

Брой 
регистрирани 

ЗС с обща площ 
от над 50 ха. 

2016/2017 246 726 2 006 920 577 

2017/2018 249 656 1 889 1 040 612 

2018/2019 243 512 1797 1 193 662 

2019/2020 235 561 1 659 1 219 675 

2020/2021 196 589 1 581 1 218 715 

 

Сдружения за напояване 

Регистрираните на територията на Област Хасково сдружения за напояване през 
стопанската 2020/21 година са 5. Те са публични в Портала за отворени данни 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-
9502-120965463542) и са представени в следващата таблица. 

Таблица 3.29: Регистрирани сдружения за напояване на територията на Област Хасково през 
стопанската 2020/21 година 

Рег. 
No 

Дата на 
вписване 

Наименование 
на СН 

Местонахождение на СН Територия на 
сдружението 

(дка) 

Дата на 
решение за 
заличаване 

00094 03.06.2020 "Герена-2001" обл. Хасково, общ. Хасково, с. 
Войводово, район Хасково 

1910 - 

00093
  

03.06.2020 "Голямо Асеново-
2007" 

обл. Хасково, общ. Димитровград, 
с. Голямо Асеново, район 

Димитровград 

1500 - 

00092 03.06.2020 "Марица" обл. Хасково, общ. Димитровград, 
с. Радиево, район Димитровград 

4000 - 

00091 03.06.2020 "Здравец" обл. Хасково, общ. Димитровград, 
с. Здравец, район Димитровград 

2335 - 

00090 03.06.2020 "Воден" обл. Хасково, общ. Димитровград, 
с. Воден, район Димитровград 

428.4 - 

 

Производители на защитени географски означения и храни с традиционно 
специфичен характер 

Регистрираните на територията на Област Хасково производители на защитени 
географски означения и храни с традиционно специфичен характер са 2. Те са 
публични в Портала за отворени данни 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-
9502-120965463542) и са представени в следващата таблица. 

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
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Таблица 3.30: Регистрирани производители на защитени географски означения и храни с 
традиционно специфичен характер на територията на Област Хасково през стопанската 
2020/21 година 

Вид 
продукт 

Продукт Дата на 
заповед на 
министъра 

на ЗХГ 

Номер на 
заповед 

на 
министъра 

на ЗХГ 

Седалище и 
адрес на 

управление 

ЕИК на 
производител 

на ЮЛ 

Наименование 
на 

производител 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Луканка 
Панагюрска 

19.02.2013 РД 09-122 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. "Сава 

Доброплодни" № 3 

126547967 ЛОТОС ООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Филе Елена 11.07.2012 РД 09-1010 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Карл Маркс“ № 13 ап. 
13 

200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Пастърма 
говежда 

22.08.2014 РД 09-547 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Карл Маркс“ № 13 ап. 
13 

200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Луканка 
Панагюрска 

19.02.2013 РД 09-122 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Карл Маркс“ № 13 ап. 
13 

200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Роле 
Трапезица 

11.07.2012 РД 09-1008 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Карл Маркс“ № 13 ап. 
13 

200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Кайсерован 
врат Тракия
  

11.07.2012 РД 09-1006 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 
„Карл Маркс“ №13, 

ап.13 

200658858 ХРАНИ ЖИКА ЕООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Кайсерован 
врат Тракия 

11.07.2012 РД 09-1006 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Сава Доброплодни“ №3 

126547967 ЛОТОС ООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Кайсерован 
врат Тракия 

11.07.2012 РД 09-1006 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Сава Доброплодни“ №3 

126547967 ЛОТОС ООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Пастърма 
говежда 

22.08.2014 РД 09-547 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Сава Доброплодни“ №3 

126547967 ЛОТОС ООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Филе Елена 11.07.2012 РД 09-1010 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Сава Доброплодни” № 
3 

126547967 ЛОТОС ООД 

Храна с 
традиционно 
специфичен 

характер 
(ХТСХ) 

Роле 
Трапезица  

30.09.2015 РД 09-663 обл. Хасково, общ. 
Димитровград, гр. 

Димитровград, район 
Димитровград, ул. 

„Сава Доброплодни” № 
3 

126547967 ЛОТОС ООД 

 

Съгласно представените данни за регистрираните признати организации на 
производители на мляко, асоциации на организации на производители 
междубраншови организации за мляко и млечни продукти в Република 
България на територията на Област Хасково липсват такива. Данните са 
публични в Портала за отворени данни 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
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(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-
a417-4eec295d92e6). 

Съгласно представените данни за лицата, които осъществяват контрол за 
съответствие на биологичното производство на територията на Област 
Хасково липсват регистрирани такива. Данните са публични в Портала за 
отворени данни 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-
a7d9-b78ed0246d0e). 

На територията на Област Хасково има 88 обекта за съхранение на зърно, от 
които активни са 69 (с общ капацитет за съхранение на 277 335 тона зърно), 
неактивни са 19.  

Таблица 3.31: Обекти за съхранение на зърно на територията на Област Хасково 

Рег. No на 
описания 
ОСЗ 

Трите имена и/или 
фирмата на лицето 
ползващо обекта 

Местонахождение 
на ОСЗ 

Област Общ 
капацитет 
на обекта 

(тона) 

Статус 

83 ЕТ " Шан Шабан Рафет " гр. 
Хасково 

с. Крушево Пловдив 1070 Активен 

111 " Хранко Инвест " ООД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

112 " Хранко Инвест " ООД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

113 " Хранко Инвест " ООД гр. 
Свиленград 

гр. Любимец - мелница Хасково 0 Неактивен 

114 " Хранко Инвест " ООД гр. 
Свиленград 

гр. Любимец - мелница Хасково 0 Неактивен 

115 "Холдинг Сакарци " АД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

115-1 " Вестан Трейд " ЕООД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

115-2 "Холдинг Сакарци " АД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 2000 Активен 

116 ЗКПУ " Земя " с. Конуш с. Конуш Хасково 1200 Активен 

117 " Златна Тракия " АД гр. 
Кърджали 

гр. Хасково - фур.завод Хасково 0 Неактивен 

239 " Братя Пилеви " ООД с. Конуш с. Конуш Хасково 26000 Активен 

631 ЗПК " Съгласие " с. Княжево с. Княжево Хасково 1000 Активен 

693 " Голд Ойл " ООД гр. Харманли гр. Харманли Хасково 10000 Активен 

694 " Златно Зърно " ООД гр. 
Тополовград 

гр. Тополовград Хасково 3000 Активен 

695 " Борени " ООД гр. Хасково гр. Хасково Хасково 500 Активен 

1173 " Агросфера " ООД гр. 
Кърджали 

гр. Харманли Хасково 6500 Активен 

1342 ЕТ " Невал Юсеи " с. Вйводово с. Войводово Хасково 1250 Активен 

1805 ЕТ " Апостолов - Тодор 
Апостолов " гр. Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

1805-1 "Агро Димар" ЕООД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 400 Активен 

1813 " Агромел Комерс " ЕООД гр. 
Димитровград 

с. Крум Хасково 0 Неактивен 

1929 " Никадон " ООД гр. Хасково гр. Хасково Хасково 300 Активен 

1930 " Тракия 2006 " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Харманли Хасково 0 Неактивен 

1930-1 " Ултрамекс " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Харманли Хасково 7000 Активен 

1931 " Тракия 2006 " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Хасково - фур.завод Хасково 0 Неактивен 

1931-1 " Ултрамекс " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Хасково - фур.завод Хасково 0 Неактивен 

1931-2 " Ултрамекс " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Хасково - фур.завод Хасково 14000 Активен 

1936 " Орест " ООД гр. Свиленград гр. Свиленград Хасково 3382 Активен 

1936-1 " Юли Ойл Груп " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Свиленград Хасково 618 Активен 

1937 ЕТ " Мендерес - Бернан 
Мустафа " с. Широка поляна 

с. Козлец Хасково 200 Активен 

1950 ЗКПУ " Зора " гр. Хасково гр. Хасково Хасково 500 Активен 

1952 " Агромикс " ЕООД гр. 
Симеоновград 

гр. Симеоновград Хасково 0 Неактивен 

2007 " Димитър Пилев " ООД с. 
Конуш 

с. Конуш Хасково 860 Активен 

2110 " Хлебна промишленост " АД 
гр. Харманли 

гр. Любимец Хасково 0 Неактивен 

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-a417-4eec295d92e6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-a417-4eec295d92e6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-a7d9-b78ed0246d0e
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-a7d9-b78ed0246d0e
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2110-1 " Хлебна промишленост " АД 
гр. Харманли 

гр. Любимец Хасково 24000 Активен 

2143 " Агротис 2010 " ООД гр. 
Димитровград 

гр. Димитровград Хасково 24000 Активен 

2212 " Тракия 2006 " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

2212-1 " Ултрамекс " ЕООД гр. 
Пловдив 

гр. Свиленград Хасково 9700 Активен 

2477 " Клас " ООД гр. Свилинград с. Чернодъб Хасково 6400 Активен 

2651 " Стойчеви Агро - 1 " ООД гр. 
Добрич 

с. Сива река Хасково 1000 Активен 

2652 ЧЗП Тоню Николов Тонев с. Добрич Хасково 3400 Активен 

2653 " Румдо мел " ООД гр. Стара 
Загора 

с. Радиево Хасково 400 Активен 

2655 " Агротехник " ООД с. 
Пчеларово 

с. Пчеларово Хасково 200 Активен 

2656 "Вирджиния - Димитър 
Димитров" ЕТ 

с. Стойково Хасково 0 Неактивен 

2656-1 ЕТ "Вирджиния-Димитър 
Димитров-Русанка Димитрова" 

с. Стойково Хасково 5100 Активен 

2657 ЗКПУ " Родопи " с. Въгларово с. Въгларово Хасково 1600 Активен 

2658 ЗКПУ " Единство " гр. Хасково гр. Хасково Хасково 1500 Активен 

2659 ЗКПУ " Дружба " гр. Хасково гр. Хасково Хасково 1500 Активен 

2660 " Клас - 95 " ООД гр. Хасково с. Татарево Хасково 0 Неактивен 

2660-1 " Клас - 95 " ООД гр. Хасково с. Татарево Хасково 3600 Активен 

2661 " Гримингер " ООД гр. Хасково с. Малево Хасково 1600 Активен 

2661-1 "Росагро БГ" ЕООД с.Малево Хасково 900 Активен 

2661-2 "Агроинвест Башови" ЕООД 
гр.Хасково 

с.Малево Хасково 1700 Активен 

2662 " Делта Комерс " ООД гр. 
Свиленград 

гр. Свиленград Хасково 0 Неактивен 

2997 " Ви Трейд " ЕООД гр. Пловдив гр. Харманли Хасково 2000 Активен 

3167 " Ат Си М Агро " ЕООД гр. 
Добрич 

с. Конуш Хасково 1000 Активен 

3204 " Зърнени храни-ДМ " ЕООД гр. 
Долна Митрополия 

гр. Харманли Хасково 5000 Активен 

3245 " Агро ММ " ООД гр. Пазарджик гр. Меричлери Хасково 4800 Активен 

3309 " Хера Агро" ЕООД гр. Пловдив с. Горски извор Хасково 1200 Активен 

3592 " Зърнени Храни " АД гр. 
Хасково 

гр. Хасково Хасково 26900 Активен 

4031 Борени ООД гр.Хасково гр.Хасково Хасково 4000 Активен 

4032 Дото Агро ЕООД 
с.Стамболийски, обл.Хасково 

с.Узунджово Хасково 3450 Активен 

4032-1 Еко Груп ООД с.Стамболийски, 
обл.Хасково 

с.Узунджово Хасково 2350 Активен 

4037 "Росагро БГ" ЕООД гр.Хасково с.Царева поляна, 
общ.Стамболово 

Хасково 3000 Активен 

4037-1 "Агроинвест Башови" ЕООД 
гр.Хасково 

с.Царева поляна, 
общ.Стамболово 

Хасково 700 Активен 

4038 "Росагро БГ" ЕООД гр.Хасково с.Царева поляна, 
общ.Стамболово 

Хасково 540 Активен 

4038-1 "Агроинвест Башови" ЕООД 
гр.Хасково 

с.Царева поляна, 
общ.Стамболово 

Хасково 1690 Активен 

4039 ЗК "Съгласие" с.Добрич с.Добрич Хасково 6000 Активен 

4039-1 СКС "Добрич" с.Добрич с.Добрич Хасково 6100 Активен 

4063 "Ро Си То" ЕООД гр. 
Симеоновград 

гр.Харманли, 
м.Каратопрака 

Хасково 5100 Активен 

4063-1 "Логистик-Тончо Радев" ЕООД гр.Харманли, 
м.Каратопрака 

Хасково 2600 Активен 

4310 "Боян Гьоков" ЕТ с. Радиево Хасково 500 Активен 

4311 "Фуражен цех Малево" ООД с. Малево Хасково 3200 Активен 

4312 "Опитна станция по тютюна и 
земеделието" СП 

гр. Хасково Хасково 400 Активен 

4313 "Грай Георги Андонов-Радка 
Андонова" ЕТ 

с. Гарваново Хасково 650 Активен 

4314 "Грай Георги Андонов-Радка 
Андонова" ЕТ 

гр. Хасково Хасково 2000 Активен 

4315 "Грай Георги Андонов-Радка 
Андонова" ЕТ 

гр. Хасково Хасково 1200 Активен 

4316 Мустафа Мехмед Махмуд с. Стамболийски Хасково 4200 Активен 

4316-1 Фикрет Мустафа Мехмед с. Стамболийски Хасково 2200 Активен 

4316-2 "Агро рай М" ЕООД с. Стамболийски Хасково 1600 Активен 

4317 Янчо Тенчев Янчев с. Синапово Хасково 2000 Активен 

4318 "Мони мес" ЕООД гр. Любимец Хасково 10000 Активен 

4385 "БЕМ-Българско екологично 
мляко" ООД 

с. Крепост Хасково 250 Активен 

4386 "Криво поле" КПТУ с. Криво поле Хасково 425 Активен 

4387 Пламен Иванов Камбуров с. Узунджово Хасково 400 Активен 

4388 "Витен-Тенчо Златев" ЕТ с. Добрич Хасково 4000 Активен 

4389 Радомир Тилчев Златев с. Брод Хасково 500 Активен 

4474 "Златен клас-Братя Георгиеви" 
ООД 

с. Остър камък Хасково 1000 Активен 
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На територията на Област Хасково функционират учебни форми за придобиване 
на правоспособност за управление на земеделска и горска техника в 
следното разпределение по категории: 

1) Две учебни форми за Категория Твк-М – специализирана и специална 
самоходна мелиоративна техника (машини за земни работи). Лицата, 
придобили тази категория, имат право да работят самостоятелно с 
всички видове машини за земни работи: багери, булдозери, фадроми, 
грейдери, скрепери, челни товарачи, телескопични товарачи, 
каналокопатели, всички пътностроителни машини, изкоренители и 
машини за събиране и товарене на растителност, почва и камъни. 

2) Две учебни форми за Категория Твк-З – специализирана и специална 
самоходна земеделска техника. Лицата, придобили категория Твк-З, 
имат право да работят самостоятелно с всички видове специална 
земеделска техника като: зърнокомбайн; самоходни машини за 
силажиране; самоходни машини за пръскане, косене и торене; 
самоходни машини за прибиране на грозде, домати, грах и др., както и 
всички видове приспособления (хедери) на зърнокомбайните и 
силажокомбайните. 

3) Две учебни форми за Категория Твк – верижни и колесни трактори и 
агрегатираните към тях машини. Лицата, придобили категория Твк, имат 
право да работят самостоятелно с всички видове верижни и колесни 
трактори, както и с всички видове агрегатирани към тях машини. 
Машини за предсеитбена обработка на почвата (плуг, брана, 
култиватор); машини за сеитба, торене и валцуване; машини за 
растителна защита (пръскачки). 

4) Една учебна форма за Категория Тпс-МТХ - моторни триони и 
храсторези. Лицата, придобили правоспособност за работа с преносима 
горска техника кат. Тпс- МТ  имат право да работят самостоятелно с 
моторни триони и храсторези. 

Таблица 3.32: Учебни форми и преподаватели от учебни форми на територията на Област 
Хасково 

Наименование 
на ЮЛ 

Номер/дата на 
удостоверението 
за регистрация 

Адрес на 
управление 

Категория Валидно 
до 

Преподаватели 
теория/практика 

БЕЛИЦА АГРО - 
П.ПЕТРОВ ЕООД 

КТИ01-62/09.10.2020 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

Твк-М 09.10.2025 1. инж. Венета Иванов 

БЕЛИЦА АГРО - 
П.ПЕТРОВ ЕООД 

КТИ01-61/09.10.2020 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

Твк-3 09.10.2025 1. инж. Венета Иванова 2. 
инж. Жеко Койчев 3. 

Атанас Кръстев 

БЕЛИЦА АГРО - 
П.ПЕТРОВ ЕООД 

КТИ01-60/09.10.2020 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

Твк 09.10.2025 1. инж. Венета Иванова 2. 
инж. Жеко Койчев 3. 

Атанас Кръстев 

"Белица агро" ЕООД 
гр. Хасково 

КТИ01-54/07.02.2019 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

Твк-М 07.02.2024 1. Венета Иванова 

"Белица агро" ЕООД 
гр. Хасково 

КТИ01-53/07.02.2019 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

Твк-З 07.02.2024 1. Венета Иванова 2. Жеко 
Койчев 
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"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

"Белица агро" ЕООД 
гр. Хасково 

КТИ01-52/07.02.2019 обл. Хасково, общ. 
Хасково, гр. 

Хасково, район 
Хасково, ул. 

"Банска" № 9, вх. 
Б, ет. 2, ап. 12 

Твк 07.02.2024 1. Венета Иванова 2. Жеко 
Койчев 

Професионална 
гимназия по 
дървообработване и 
строителство "Цар 
Иван Асен II" гр. 
Хасково 

КТИ01-5/26.02.2020 обл. Хасково, гр. 
Хасково, ул. 

"Пловдивска" № 37 

Тпс-МТХ 26.02.2025 1. инж. Недрет Касим 2. 
инж. Илин Ставрев 

 

На територията на Област Хасково няма регистрирани контролиращи лица за 
спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с 
традиционно специфичен характер, съгл. чл. 54 от Наредба № 5 от 2019 г. 
Две са контролиращите лица и те са регистрирани на територията на Област 
Пловдив. 

На територията на Област Хасково има една призната организация на 
производители на плодове и зеленчуци. Информацията е взета от Портала за 
публичните данни 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-
b402-2af9a9e214ea). 

Таблица 3.33: Признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните 
асоциации в Област Хасково 

Номер в 
регистъра 

Форма на 
сдружение 

Наименование Номер на 
заповед за 
признаване 

Дата на 
заповед за 
признаване 

Сектор на 
признаване 

Седалище и 
адрес на 
управление 

16 Организация на 
производители 
(ОП) 

"Сакар Мелон 
Фарм" ООД 

РД 09-86 10.02.2017 плодове и 
зеленчуци 

обл. Хасково, 
общ. 
Свиленград, с. 
Левка, район 
Свиленград, с. 
Левка 6540 

 

На територията на Област Хасково има една призната група на производители 
в сектор медицински и етеричномаслени култури. Информацията е взета от 
Портала за публичните данни 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-
bbfd-d2206062cca2). 

Таблица 3.34: Признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации 
на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители 
в Област Хасково 

Номер в 
регистъра 

Форма на 
сдружени
е 

Наименовани
е 

Номер на 
заповед за 
признаване 

Дата на 
заповед за 
признаване 

Сектор на 
признаване 

Седалище и 
адрес на 
управление 

70 Група 
производител
и (ГП) 

„Блек Даймъндс 
Хербал Плант“ 
ООД 

РД 09-89 10.02.2017 медицински и 
етеричномасле
ни култури 

обл. Хасково, общ. 
Свиленград, гр. 
Свиленград, район 
Свиленград, 
ул."Тунджа"№8, 
ап.2 

 

Съгласно информацията на База данни на производителите, преработвателите и 
търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, 
актуална към януари 2023 г. на територията на Област Хасково са 
регистрирани общо 273 био оператори. В следващата таблица е представено 

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-b402-2af9a9e214ea
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-b402-2af9a9e214ea
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-bbfd-d2206062cca2
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-bbfd-d2206062cca2
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разпределение на биологичните оператори по общини, сертифицирани 
дейности, площ и продукция. 

Таблица 3.35: База данни на производителите, преработвателите и търговците на 
земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, актуална към 01.02.2022 
г. на територията на Област Хасково 

Статистическа 
единица 

Общ брой 
БО 

Сертифицирани дейности Сертиф
ицирана 

площ 
(ха) към 
2022 г. 

Произве
дено 

количес
тво 

(тон) 
към 

2022 г. 

Растен
иевъдс

тво 

Живот
новъдс

тво 

Търговия 
и/или 

складиране на 
биологични 
продукти 

Прерабо
тка 

Област Хасково 273 381 53 16 7 4295,36 4436,58 

Община Хасково 66 85 13 5 4 526,86 347,15 

Община 
Свиленград 

62 103 3 1  1059,12 1336,36 

Община 
Харманли 

40 57 4 2  804,63 1336,26 

Община 
Димитровград 

23 31 5 8 1 64,68 148,89 

Община 
Ивайловград 

17 23 3   117,90 288,65 

Община Любимец 12 14 2   69,98 136,62 

Община 
Тополовград 

11 11 6   42,41 66,56 

Община 
Маджарово 

10 16 8  1 1493,24 653,06 

Община 
Стамболово 

9 17 1   88,92 90,54 

Община 
Минерални бани 

4 10 1   25,74 22,29 

Община 
Симеоновград 

3 1 2   2,52 209 

Община София (с 
работна 
площадка в 
Община 
Свиленград) 

1       

Без община 15       

 

В Област Хасково най-голям е делът на продукцията на промишлените 
предприятия в дейност „Преработваща промишленост“, следван от дела на 
продукцията в дейност „Производство на хранителни продукти, напитки и 
тютюневи изделия“ – тенденция, която се наблюдава в Южен централен район. 
Сравнено с национално ниво на първо място е делът на произведената продукция 
в дейност „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални 
минерални суровини“, дейност „Преработваща промишленост“ е на второ място 
по този показател. 

Таблица 3.36: Продукция на промишлените предприятия през 2019 г. по икономически 
дейности в Област Хасково 

(Хил. левове) 

Икономически дейности Българи
я 

Южен 
централен 

район 

Област 
Хасково 

Oбщо 79320837 16284100 1215108 

Добивна промишленост 2586650 434547 1613 

Преработваща промишленост 67693717 14993832 1127353 

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия 

11426414 2778901 424069 
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Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; 
производство на обувки и други изделия от обработени кожи без 
косъм 

3994205 1001720 143521 

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от 
тях (без мебели); печатна дейност 

3138278 1010922 5778 

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти    

Производство на химични продукти 3145231 820999  

Производство на лекарствени вещества и продукти    

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални 
минерални суровини 

7494029 1617525 103589 

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и 
оборудване 

14067414 2753228 37134 

Производство на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти 

1344762 481793  

Производство на електрически съоръжения 3901870 857899 12527 

Производство на машини и оборудване с общо и специално 
предназначение 

3705737 1072050 94421 

Производство на превозни средства 3456770 1043015 18751 

Производство на мебели, производство, некласифицирано 
другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване 

3688454 616221 24098 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 

7208310 630254 50915 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване 

1832160 225467 35227 

 

Таблица 3.37: Производство на промишлените изделия през 2019 г. в Област Хасково 

Статистически зони  
Статистически райони  
Области 

Въглища Готови за 
изливане 
бетонови 

смеси 

Месо от 
домашни птици, 

прясно, 
охладено или 

замразено 

Колбаси Хляб, 
хлебни и 

сладкарски  
изделия 

България   12309198 188085 100313 503804 

Южен централен  1961404 24906 40260 118638 

Хасково  185680 2022 2287 22812 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
(СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ) ОТНОСНО 
ПЕРСПЕКТИВИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Проведените количествени изследвания се фокусират върху изследване на 

перспективите и проблемите за развитие на биологични продукти в Област 

Хасково. За целта са проведени две анкетни проучвания: 1) сред населението в 

качеството на потребители и 2) сред земеделските производители. Резултатите 

от двете анкетни проучвания имат отношение към развитието и устойчивостта на 

биологичното производство от гледна точка на регионалните нужди и 

регионалното предлагане в Област Хасково. Настоящият раздел на разработката 

предлага: анализ на отговорите на потребителите, свързани с използване на 

биологични продукти и анализ на отговорите на земеделските прозводители, 

свързани с прилагани практики в земеделските стопанства и извеждане на 

проблеми, перспективи и тенденции и за двете групи, които имат отношение към 

развитието на биологични продукти в региона. 
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4.1. Анкетно проучване сред потребителите относно разбиране, 
потребление, информираност и нагласи към биологични продукти 

Обект на изследване: 

Изследване сред населението, обем на извадката 101 души - целта е извадката 

да обхване както потребители на биопродукти, така и такива, които досега не са 

купували/ползвали такива. Проучването има за цел да събере информация 

относно: 1) разбиране и познаване на биологичните продукти; 2) възможности 

на потребителите за различаване на сертифицираните биологични продукти от 

евентуални имитации; 3) потребление на биологични продукти; 4) 

информираност за биологичните продукти; 5) потребителски нагласи, 

отношение и очаквания на потребителите към биологичните продукти; 6) бъдещо 

потребителско поведение по отношение на този вид специфични продукти.  

Предмет на изследване са проблемите и перспективите за развитие на био 
продукти на територията на Област Хасково съобразно идентифицираните 
нагласи на анкетираните лица. 

Методи и инструменти за оценка  

Проучването сред населението е проведено чрез метода на стандартизирано 
онлайн интервю (СAWI – Computer Assisted Web Interview), обявено на анонимен 
и доброволен принцип за участие, чрез което потенциалните респонденти, се 
поканват да попълнят онлайн анкета, която се активира чрез кликането на 
определен линк. Попълването на този вид анкета е извършено напълно 
самостоятелно от респондентите, без присъствие на анкетьор. Изпозлван е този 
вид анкетиране, тъй като най-силно се доближава до традиционния метод в 
социологията, известен като анкетно допитване със самопопълване 
(респондентът получава анкетна карта, която попълва без каквато и да е намеса 
на анкетьора). Използваните инструменти са: 

Инструмент за събиране на данни посредством структурирана писмена 
анкетна карта, изработена със софтуер за администриране на анкети Google 
Forms. Линкът към електронния формуляр на анкетата 
https://forms.gle/BPVoi4EC5HeMjyA56 е публикуван на официалната Интернет 
страница на Сдружение „Бизнес Център-Марица“ - 
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-
razvitieto-na-bioproduktite/, откъдето всеки заинтересован може да го 
достъпи.  

Изборът на структурирана писмена анкетна карта като основен инструмент се 
дължи на следните основни причини:  

- Предлага набиране на качествена информация за мненията, мотивите, 
интересите и предпочитанията на интервюираните; 

- Позволява бързо и ефективно събиране на относително голям масив данни 
при относително ниски разходи в сравнение с други методи за събиране 
на данни, като фокус групи, експертни панели и т.н.  

- Използва предварително разработен въпросник, което намалява 
отклоненията в отговорите на анкетираните;  

- Дава възможност за проследяване на взаимодействието между различни 
променливи на изследването; 

https://forms.gle/BPVoi4EC5HeMjyA56
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-razvitieto-na-bioproduktite/
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-razvitieto-na-bioproduktite/
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- Дава възможност анкетираният да избере удобно за него време за 
попълване на анкетата, да обмисли отговорите си и, ако е необходимо, да 
използва допълнителна информация. 

При създаването на анкетната карта бяха следвани няколко стъпки:  

 Първо са формулирани основните целеви теми на проучването;  

 Следва формулиране на работни въпроси, разработка на конкретни групи 
отговори и избор на тип на въпроса (Да/Не, избор от множество варианти, 
скала на значимост);  

 Редакция на работните въпроси с цел постигане на яснота и 
недвусмисленост, максимално опростяване на езика, разработка на 
пояснителни текстове, където е необходимо; 

 Групиране на въпросите в логически тематичен ред, като се започва от по-
лесните за да се предразположи анкетираният;  

 Съгласуване и одобрение на окончателната формулировка на въпросите, 
включени в анкетната карта. 

Разработена е една анкетна карта за населението. Дизайнът на анкетната карта 
е опростен, което позволява нейното самопопълване и улеснява последващата 
обработка на резултатите. Структурата и съдържанието на анкетната карта са 
внимателно обмислени, като са спазвани основните изисквания за конструиране 
на анкетни проучвания, както и към външния вид на картите. Различните 
тематични раздели са маркирани визуално. Поставени са инструкции към 
въпросите и/или пояснения, както и общ текст за проучването. Структурата на 
анкетната карта е представена в отделен раздел на този документ, както и като 
пълно съдържание в Приложение 6.1. 

Структурата и съдържанието на анкетната карта включват 3 секции с общо 25 
въпроса в съответствие с избраната целева група: 

 Секция 1: Анкета по следните теми: разбиране и познаване на 
биологичните продукти; възможности на потребителите за различаване на 
сертифицираните биологични продукти от евентуални имитации; 
потребление на биологични продукти.  

 Секция 2: Моля, изберете най-подходящия отговор по следните теми:  
информираност за биологичните продукти; потребителски нагласи, 
отношение и очаквания на потребителите към биологичните продукти; 
бъдещо потребителско поведение по отношение на този вид специфични 
продукти.  

 Секция 3: Профил на респондента. 

Секция 1 включва 10 въпроса, като въпросите са предимно от затворен тип с 
предварително зададени отговори, от които анкетираният може да избере. Въз 
основа на затворената структура на въпросите се осигури възможността за 
обобщаването на отговорите, извеждането на съпоставими данни и формулиране 
на изводи относно нивото на разбиране за биологичните продукти и нивото на 
потребление на биологични продукти. Към 6 от въпросите в Секция 1, освен 
предложените отговори от затворен тип, е предоставена възможност и за 
отговор от отворен тип с цел да се осигури достатъчна възможност на всеки да 
изрази най-точно позицията си. Резултатите от тези отговори са оценени и 
изведени като констатации към настоящия анализ. 4 от въпросите в Секция 1 са 
със задължителен характер. Част от въпросите са от тип избор от множество 
варианти и въпроси от тип избор от тип “Да/Не”.  
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Секция 2 включва 12 въпроса, като въпросите са само от затворен тип с 
предварително зададени отговори, от които анкетираният може да избере. Въз 
основа на затворената структура на въпросите се осигури възможността за 
обобщаването на отговорите, извеждането на съпоставими данни и формулиране 
на изводи относно информираността и начините за информираност за 
биологичните продукти, потребителските нагласи към този вид продукти, 
отношението към тези продукти от гледна точка на полза, качество, предимства, 
недостатъци на биологичните продутки, предпочитания за биологичните 
продукти и бъдещо потребителско поведение. 11 от въпросите в Секция 2 са със 
задължителен характер. 10 от въпросите са от тип приложимост чрез използване 
на пет степенна Ликертова скала1 (Категорично съм съгласен, Съгласен, Не съм 
съгласен, Категорично не съм съгласен, Нямам мнение). 1 въпрос е от типа 
избор от тип “Да/Не”. 

Секция 3 обхваща общия профил на респондента, като са включени въпроси по 
отношение на възраст, заетост и семейни доходи. Въпросите са само от затворен 
тип.  

Периодът на анкетиране е 29.03.2022 – 27.09.2022 г.  

Брой попълнени анкетни карти – 101. 

Инструмент за анализ на резултатите от получените попълнени 
анкетни карти посредством използване на софтуер за администриране на 
анкети Google Forms и софтуерен продукт MS Excel за oбработка на резултатите. 
Отговорите на въпросите са анализирани по секции и по профил на респондента. 

Резултати от онлайн проучване сред населението относно разбиране, 
потребление, информираност и нагласи към биологични продукти 

Характеристика на изследваните лица (резултати от Секция 3) 

В проучването са включени 
общо 101 лица. Средната 
възраст на изследваните лица е 
40,5 години. Минималната 
възраст е 25, а максималната 
56 г. Разпределението по 
възрастови групи показва, че 
най-голям относителен дял от 
отговорилите – 42,57% са 
лицата от възрастовата група 
25 - 34 години, следвани от 
лицата от възрастовата група 
35 - 44 години – с относителен дял 27,72% и от лицата от възрастовата група 45 - 
54 години - с относителен дял 21,78%. Възрастовата група 55-64 години е с 
относителен дял 4,95%, а възрастта над 64 години – 2,97%. Под 24 г. не е 
изследвано нито едно лице. 

                                                           
1 Скалата на Ликерт е най-широко използваният подход за мащабиране на отговорите в проучвания, като 
терминът често се използва като взаимозаменяем с рейтингова скала. След като въпросникът е  завършен, 
всеки елемент може да бъде анализиран поотделно, или, в някои случаи отговори на могат да се сумират, 
за да създадете точки за група от елементи 
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В проведеното проучване 
представителите на 
частния сектор са с най-
голям дял между 
анкетираните лица – 67, 
следвани от служители в 
публичния сектор – 17, 
със свободни професии – 
11, пенсионери – 2, 
домакини – 2, учащи - 1 и 
безработни – 1. 

 

В разпределението на анкетираните лица по семеен доход не се отличава 
определена група. В проведеното проучване най-голям брой от изследваните 
лица - 30 са декларирали, че техните семейни доходи са под 2600 лв. на месец. 
Техният относителен дял е 29,70%. На следващо място са лицата, които са 

предпочели да не отговорят – 27, като техният относителен дял е 26,73%. Между 
2600 – 3600 лв. на месец е семейният доход на 20 от анкетираните лица - 19,80%. 
8,91% получават семеен доход над 5600 лв. на месец, 7,92% - 3600 – 4600 лв. на 
месец и 6,93% - 4600 – 5600 лв. на месец. 

Разбиране и познаване на биологичните продукти, възможности на 
потребителите за различаване на сертифицираните биологични 
продукти от евентуални имитации, потребление на биологични продукти 
(резултати от Секция 1)  

От определящо значение за нивото на потребление на биологични продукти е 
разбирането и познаването на актуалните и потенциални потребители и 
населението като цяло по отношение на тези продукти, както и техните 
възможности да различат дали даден е биологичен или не. Голяма част от 
анкетираните лица не се затрудняват да отговорят какво представляват 
биопродуктите. Близо 86% от отговорите на изследваните лица показват 
разбиране за това „ще е то биологичен продукт“. Сред тези, които са запознати 
със съществуването на подобен тип продукти обаче има доста информационни 
заблуди относно характеристиките, които отличават биологичните продукти от 
конвенционалните им еквиваленти. Така например една значителна част от 
хората смятат, че биологичен продукт означава продуктът да е произведен на 
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село – такива са 13% от получените отговори. Под 1% смятат, че биологичен 
продукт е продукт, произведен без насилие върху природата. Прави 
впечатление, че нито един респондент не е посочил, че не може да определи 
какво е биологичен продукт. 

В резултат на проучването за разпознаваемост от страна на населението на 
предлаганите биологични продукти се очертават някои съществени 
характеристики на изследваните лица по отношение на тези специфични 
продукти. На въпроса доколко познават предлаганите на пазара биологични 
продукти 53% от получените отговори от респондените показват, че населението 
разпознава какви биопродукти се предлагат на пазара, 32,7% не могат да 
преценят и 14,9% не са запознати. Тези отговори показват, че се откроява една 
голяма група от информирани лица по отношение на съществуващите на пазара 
биологични продукти и същевременно висок дял на тези, които не са запознати 
или не могат да преценят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно за оценката на разпознаваемостта на биологичните продукти е доколко 
актуалните и потенциалните потребители познават конкретни производители на 
такива продукти от Област Хасково. В резултат на проучването се очертава 
тенденция, че е налице слаба разпознаваемост на местни производители на 
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биологични продукти от Област Хасково. 78% от анкетираните лица посочват, че 
не познават производители на биологични продукти от областта. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Интерес представляват отговорите на респондените посочили конкретни 
производители, в случай, че са отговорили с „Да“. Сред 17-те получени отговора 
има посочени конкретни производители на биологични продукти, но има и 
такива от типа „всички баби на село“. Един отговор посочва запознатост със 
сертифицираните производители, вписани в официалния регистър, който се 
поддържа от Министерство на земеделието.   

Разпознаваемостта на биологичните продукти от страна на актуалните и 
потенциалните потребители и разбирането им за същността и качеството на тези 
продукти е в пряка зависимост от съществуващите източници на информация за 
биопродуктите, ползвани от потребителите. Определящо за успешната 
реализация на биопродуктите на пазара е нивото на тяхното разпознаване, за 
което отношение имат източниците на актуална и достоверна информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като цяло резулатите показват, че потребителите се интересуват усилено и 
търсят информация по въпроси, свързани с тези продукти, с производството и 
свойствата им от разнообразни източници, сред които се открояват няколко 
доминиращи. Резулатите показват, че потребителите се информират предимно 
от Интернет – такива са 32% от отговорите, както и от кръга на приятели, роднини 
и познати - 31%. Здравните издания заемат относителен дял от 17,5%, 
образователните събития – 14,5%. С още по-малък дял са телевизионните 
реклами – 2% и рекламите във вестници/списания – 1,5%. Други източници на 
информация като например „етикетите на продуктите“, „мястото, на което се 
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предлагат“ и „от лични контакти с тях“ заемат 1,5% относителен дял сред 
получените отговори от респондентите. Това е показателно за методично и 
целенасочено търсене на информация по темата, при това едновременно 
ползвайки няколко различни информационни канала. Но тук прави впечатление, 
че липсват отговори свързани с официални източници на информация, като 
Министерство  на земеделието, регистър на биопроизводителите и др.   

В резултат на проучването за потребление на биологични продукти се очертават 
някои съществени характеристики на потребителските навици на изследваните 
лица по отношение на тези специфични продукти. За потребители на биологични 

продукти се считат тези, които 
поне веднъж са купували някакъв 
биологичен продукт. Освен 
потребителите на биологични 
продукти, в изследването могат да 
бъдат очертани още две големи 
групи: потенциалните 
потребители (информирани за 
съществуването на биологични 
продукти, но непотребявали 

досега) и респонденти, които не знаят за съществуването/не са информирани по 
въпроса за биологичните продукти. Интересни са резулатите във връзка с дела 
на лицата, които никога не са потребявали биологични продукти. 

84,16% от респондентите посочват, че използват/консумират биологични 
продукти, докато близо 16% никога не са ги купували или изобщо не знаят какво 
представляват тези продукти. Тези резулати показват, че като цяло има 
изградени навици за избор на биологични продукти. В допълнение към това, 
близо 46% от запитаните посочват, че често потребяват биологични продукти, 
39% - рядко, а 15% - случайно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес представляват причините, които анкетираните лица са посочили, 
поради които не използват/консумират биологични продукти. 50% от 
респондентите са посочили, че не изпозлват/консумират биологични продукти, 
защото не вярват, че това наистина са био продукти. С приблизително еднакъв 
дял са тези, които не използват/консумират биологични продукти, защото не 
могат да си ги позволят – 20,83%, не ги харесват – 16,67% или поради други 
причини, като „използвам продукти отгледани в градината ни“, „вече не е в 
приоритетите ми, нямам време“ – 12,50%. 
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Доколко е устойчив потребителският интерес към биологичните продукти? Прави 
впечатление, че е най-малък делът на респондентите, които ползват биологични 
продукти по-малко от 1 година – 5,38%. Почти е равен делът на тези, които 
ползват биологични продукти от 1-3 години (26,88%), 3-6 години (29,03%), 6-9 
години (11,83%), повече от 9 години (26,88%), което e показателно не само за 
засилване на потребителския интерес към биологичните продукти, но като цяло 
показва, че биологичните продукти задържат потребителския интерес.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изследване на потреблението на биологичните продукти интерес 
представлява да се види кои видове от тези продукти са най-купувани. От 
биологичните продукти, които се предлагат на пазара, съвкупно респондентите 
посочват, че купуват основно хранителни биологични продукти – 92,91 %. По-
рядко са били купувани козметични продукти от биологично производство – 
7,09%. Други групи продукти не са посочени. 
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От хранителните биологични продукти с почти равен дял е консумацията на 
плодове – 12,60%, зеленчуци – 12,60%, пчелен мед – 12,40%, млечни продукти – 
11,02%, яйца/месо – 10,04%. На следващо място с почти равен относителен дял 
са подправки/билки – 7,87%, зърнени култури – 6,3%, растителни масла – 5,12%, 
напитки – 4,92%. От хранителните продукти най-рядко са били купувани ядки – 
3,54%, чай/кафе – 2,36%, захар/подсладители – 2,17%, закуски – 1,38%. 

Конкретен и особено значим аспект на разпознаваемостта на биологичните 
продукти от страна на потребителите е въпросът за разпознаването на 
биологичните продукти от конвенционалните и най-вече от техни имитации или 
от продуктите с подвеждащи надписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голяма част от респондентите се опитват да намерят потвърждение върху самия 
продукт дали е биологичен, като търсят наличието на специален знак на 
опаковката – 40,91%. Също така голяма част от запитаните разчитат на това, че 
продуктът е биологичен, щом е закупен от специализирани търговски обекти или 
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специализирани щандове за такива храни – 36,66%, което може да заблуди 
потребителя. На базата на тези резултати прави впечатление, че е налице 
сравнително добра ориентация сред респондентите как правилно да разберат 
дали съответния продукт е биологичен, което е сигнал за добро ниво на 
разпознаваемост на отличителните характеристики на съответните опаковки, но 
също така е налице и не малка група от респонденнти, които могат да се 
заблудят от местата за продажба. Респондентите, които се доверяват на 
препоръки от други потребители за това дали даден продукт е биологичен са с 
относителен дял 17,05%. 5,11% от анкетираните пък се ориентират по цената дали 
продуктът е биологичен. Малка част от анкетираните са посочили други отговори 
– 2,27%, сред които „част от био продуктите ги закупувам директно от 
сертифицирани производители и ферми“, „търся информация онлайн за 
произхода на фирмата, съставките, пътя на съставките, производителя и сама 
си правя изводи“, „купуваме от добре познати стопанства, които можем сами да 
огледаме“.  

Информираност за биологичните продукти, потребителски нагласи, 
отношение и очаквания на потребителите към биологичните продукти,  
бъдещо потребителско поведение по отношение на този вид специфични 
продукти (резултати от Секция 2) 

Информираността на актуалните и потенциалните потребители на биологични 
продукти по въпросите за същността и качеството на тези продукти, както и за 
условията за реализацията им на пазара влияе на ефективността при 
предлагането и налагането сред потребителите и влияе върху познаването на 
този вид специфични продукти. От определящо значение за нивото на 
потребление на биологични продукти е осведомеността на актуалните и 
потенциални потребители и населението като цяло по отношение на тези 
продукти. Резулатите от проучването показват, че голяма част от респондентите 
не са добре запознати с биологичните продукти. Такива са 76% от респондентите. 
Близо 14% от запитаните смятат, че хората са добре запознати с биологичните 
продукти, а почти 9% нямат мнение. Тенденцията „нямам мнение“ се забелязва 
и в отоговорите на следващите въпроси с приблизително еднакъв относителен 
дял (между 5-20% от респондентите), което индикира тенденцията за липса на 
интерес към този вид специфични продукти. 

 

По отношение на съществуващата литература на пазара за повишаване 
осведомеността на населението относно „биологичния продукт“ близо 43% от 
запитаните смятат, че на пазара не се предлага много литература за този вид 
специфични продукти (от които едва 3% са категорични в отговора си), а близо 
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36% твърдят, че има много такава литература (от кои също 3% са категорични в 
отговора си). Интересен е процентът на респондентите, които нямат мнение по 
този въпрос – близо 22%.   

 

Една голяма част от респондентите смятат, че телевизионните реклами и други 
програми не повишават нивото на осведоменост на широката общественост 
относно биологичните продукти. Така смятат 70% от запитаните, от които близо 
6% са категорични в отговора си. За сравнение малко над 13% са тези, които 
мислят, че телевизията повишава информираността на населението относно 
биологичните продукти. Тук отново не е малък процентът на тези, които нямат 
мнение – близо 16%. 

 

За да се очертаят потребителските нужди, нагласи и очаквания във връзка с 
биологичните продукти е важно да се проследят възприятията на населението 
към тях.   
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81% от респондените смятат, че биологичните продукти са добри за здравето на 
човека, от които 24% са категорични, че поради по-доброто си качество, този вид 
продукти ни поддържат здрави и удължават живота ни. Едва 11% от запитаните 
твърдят, че биологичните продукти не поддържат здравето на хората, а 7 % нямат 
мнение.  

Определящо е разбирането сред респондените, че биологичните продукти имат 
много добро качество в сравнение с небиологичните им еквиваленти. Това е 
мнението на близо 73% от запитаните. 20% от респондентите смятат, че 
качеството не биологичните продукти не е по-добро от това на небиологичните 
продукти, а близо 7% нямат мнение. 

 

Определящо е и разбирането сред респондените, че биологичните продукти не 
съдържат опасни химикали, стабилизатори и други вредни за здравето 
вещества. Това е мнението на 79% от запитаните. На противоположната страна 
са близо 11% от запитаните, а почти 10% нямат мнение.  
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В по-добрите вкусови качества на биологичните продукти са убедени близо 70% 
от респондентите, а близо 23% смятат, че биологичните продукти не притежават 
по-добри вкусови качества. Нямат мнение близо 8% от запитаните.  

 

Преобладаващо е разбирането сред респондените, че биологичните продукти са 
безопасни и полезни за здравето. Такова е мнението на 87% от запитаните. Близо 
6% смятат,че биологичните продукти не са безопасни и полезни за здравето, а 
почти 7% нямат мнение. 

 

81% от респондените смятат, че високата цена е тази, която възпира 
потребителите да използват често биологични продукти в домакинството си. За 
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сравнение за близо 14% от респондентите високата цена на биологичните 
продукти не е пречка да потребяват често този вид специфични продукти, а 
почти 5% нямат мнение.  

 

Според 61% от запитаните на пазара не се предлагат достатъчно биологични 
продукти, докато близо 29% смятат, че има достатъчно предлагане на такива 
продукти. Близо 10% нямат мнение. 

 

 

73% от респондентите предпочитат да купуват биологични продукти, докато 27% 
нямат такива предпочитания.  
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Какви са бъдещите потребителски нагласи към биологичните продукти спрямо 
това доколко респондентите са склонни да ги препоръчат на семейството си и 
приятелите на базата на своя личен опит – 87% от запитаните са склонни да 
препоръчат този вид специфични продукти. 7% не биха ги препоръчали, а 6% 
нямат мнение. 

 

В заключение резултатите от проучването сред населението показват: 

1) Много добро теоретично разбиране за биологичните продукти сред 
анкетираните (може да се посочи какво е биологичен продукт), но в 
сравнение с това по-слаба разпознаваемост на биологичните продукти 
(включително конкретни производители) и по-слаба запознатост с 
биологичните продукти като цяло сред потребителите.  

2) Добра ориентация сред анкетираните за различаване на сертифицираните 
биологични продукти от евентуални имитации посредством отличителните 
знаци на опаковките и в същото време наличие на голяма група 
респонденти, които разчитат на заблуждаващи и недостоверни източници 
за потвърждение (като места за продажба, препоръки);  

3) Високо ниво на потребление на биологични продукти сред анкетираните и 
сравнително устойчив потребителски интерес към биологичните 
продукти. Като основна причина за отказ от потребление на тези продукти 
се очертава липсата на доверие, че тези продукти са био. Хранителните 
биологични продукти имат изключителен превес на потребление спрямо 
козметичните и други био продукти. 

4) Слаба информираност на респондентите за биологичните продукти. 
Информация за този вид продукти се търси предимно в Интернет и от 
кръга на приятели, роднини и познати, за сметка на официални публични 
източници, като например инситуции и специализирани здравни 
източници. Телевизията и телевизионните реклами също не се 
разпознават от голяма група потребители като източник на информация. 

5) Устойчиви нагласи на респондентите към биологичните продукти като 
здравословни, качествени, с добри вкусови качества и същевременно на 
висока цена;  

6) Устойчива оценка на респондентите, че липсва достатъчно предлагане на 
биологични продукти на пазара; 
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7) Устойчива тенденция за бъдещо потребителско поведение по отношение 
на този вид специфични продукти на базата на личен опит. 

8) Налице е тенденция „нямам мнение“ по отношение на биологичните 
продукти (между 5-20% от респондентите), индикираща липса на интерес 
към този вид специфични продукти и/или липса на достъп до 
информация, за да се направи съответната оценка. 

4.2. Анкетно проучване сред земеделските производители относно 
използвани торове и методи за контрол на вредителите в стопанството и 
отношението към биологичното земеделие 

Обект на изследване: 

Изследване сред земеделските производители, обем на извадката 63 души.  

Земеделските производители включват производители, които имат право да 

оперират с биологични продукти, т.е. да произвеждат и/или преработват 

биологични продукти от всякакъв вид и производители, които не оперират с 

биологични продукти. Целта е извадката да обхване представители на 

земеделските стопанства и лицата, които извършват дейност по производство, 

преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, 

произведени по правилата на биологичното производство, така и такива, които 

не са сертифицирани като биологични стопанства. Проучването има за цел да 

събере информация относно: 1) използвани торове и методи за контрол на 

вредителите в стопанството; 2) отношение към биологичното земеделие.  

Предмет на изследване са проблемите и перспективите за развитие на био 
продукти на територията на Област Хасково съобразно идентифицираните 
нагласи на анкетираните лица. 

Методи и инструменти за оценка  

Проучването сред населението е проведено чрез метода на стандартизирано 
онлайн интервю (СAWI – Computer Assisted Web Interview), обявено на анонимен 
и доброволен принцип за участие, чрез което потенциалните респонденти, се 
поканват да попълнят онлайн анкета, която се активира чрез кликането на 
определен линк. Попълването на този вид анкета е извършено напълно 
самостоятелно от респондентите, без присъствие на анкетьор. Изпозлван е този 
вид анкетиране, тъй като най-силно се доближава до традиционния метод в 
социологията, известен като анкетно допитване със самопопълване 
(респондентът получава анкетна карта, която попълва без каквато и да е намеса 
на анкетьора). Използваните инструменти са: 

Инструмент за събиране на данни посредством структурирана писмена 
анкетна карта, изработена със софтуер за администриране на анкети Google 
Forms. Линкът към електронния формуляр на анкетата 

https://forms.gle/utgpb84xtFEjtkmU7 е публикуван на официалната Интернет 
страница на Сдружение „Бизнес Център-Марица“ - 
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-
razvitieto-na-bioproduktite/, откъдето всеки заинтересован може да го 
достъпи.  

Причините за избора на структурирана писмена анкетна карта като основен 
инструмент и стъпките за изработването й са, както са описани в раздел 5.1.  

https://forms.gle/utgpb84xtFEjtkmU7
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-razvitieto-na-bioproduktite/
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-za-razvitieto-na-bioproduktite/


„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Разработена е една анкетна карта за земеделски производители. Дизайнът на 
анкетната карта е опростен, което позволява нейното самопопълване и улеснява 
последващата обработка на резултатите. Структурата и съдържанието на 
анкетната карта са внимателно обмислени, като са спазвани основните 
изисквания за конструиране на анкетни проучвания, както и към външния вид на 
картите. Различните тематични раздели са маркирани визуално. Поставени са 
инструкции към въпросите и/или пояснения, както и общ текст за проучването. 
Структурата на анкетната карта е представена в отделен раздел на този 
документ, както и като пълно съдържание в Приложение 6.2. 

Структурата и съдържанието на анкетната карта включват 3 секции с общо 33 
въпроса в съответствие с избраната целева група.  

Секция 1: Профил на респондента обхваща общия профил на респондента, като 
са включени 6 въпроса по отношение на възраст на фермера, размер на 
домакинството на фермера, образователно ниво на фермера, опит в години като 
земеделски производител в селското стопанство, клиенти, произвеждани 
продукти. Въпросите са само от затворен тип. 

Секция 2: Торове и методи за контрол на вредителите включва 6 въпроса – 1 от 
затворен тип с предварително зададени отговори, от които анкетираният може 
да избере и 5 с отговори от затворен тип и възможност за отговор от отворен тип 
с цел да се осигури достатъчна възможност на всеки да изрази най-точно 
позицията си. Въз основа на затворената структура на въпросите се осигури 
възможността за обобщаването на отговорите, извеждането на съпоставими 
данни и формулиране на изводи относно използваните торове и методи за 
контрол на вредителите в стопанството. Резултатите от отворените отговори са 
оценени и изведени като констатации към настоящия анализ. 2 от въпросите в 
Секция 2 са със задължителен характер. 

Секция 3: Отношение към биологичното земеделие включва 21 въпроса, като 
въпросите са само от затворен тип с предварително зададени отговори, от които 
анкетираният може да избере. Въз основа на затворената структура на въпросите 
се осигури възможността за обобщаването на отговорите, извеждането на 
съпоставими данни и формулиране на изводи относно отношението на фермера 
към биологичното земеделие. Всички въпросите в Секция 3 са със задължителен 
характер. 20 от въпросите са от тип приложимост чрез използване на пет 
степенна Ликертова скала2 (Категорично съм съгласен, Съгласен, Не съм 
съгласен, Категорично не съм съгласен, Нямам мнение). 1 въпрос е от затворен 
тип с възможност за добавяне на свободен отговор. 

Периодът на анкетиране е 10.03.2022 – 27.01.2023 г.  

Брой попълнени анкетни карти – 63. 

Инструмент за анализ на резултатите от получените попълнени 
анкетни карти посредством използване на софтуер за администриране на 
анкети Google Forms и софтуерен продукт MS Excel за oбработка на резултатите. 
Отговорите на въпросите са анализирани по секции и по профил на респондента. 

                                                           
2 Скалата на Ликерт е най-широко използваният подход за мащабиране на отговорите в проучвания, като терминът често се използва 

като взаимозаменяем с рейтингова скала. След като въпросникът е  завършен, всеки елемент може да бъде анализиран поотделно, 
или, в някои случаи отговори на могат да се сумират, за да създадете точки за група от елементи 
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Резултати от онлайн проучване сред земеделските производители 
относно използвани торове и методи за контрол на вредителите в 
стопанството и отношението към биологичното земеделие 

Характеристика на изследваните лица (резултати от Секция 1) 

В проучването са включени общо 63 лица (земеделски производители). Средната 
възраст на изследваните лица е 44,5 години. Минималната възраст е 25, а 
максималната 64 г. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям 
относителен дял от отговорилите – 51% са лицата от възрастовата група 45 - 54 
години, следвани от лицата от възрастовата група 35 - 44 години – с относителен 
дял 28% и от лицата от възрастовата група 55 - 64 години - с относителен дял 
13%. Възрастовата група 25-34 години е с относителен дял 5%, а възрастта над 64 
години – 3%. Под 24 г. не е изследвано нито едно лице. 

 

В проведеното проучване с най-голям относителен дял са домакинствата на 
анкетираните фермери с размер 2-4 души – 59%, следвани от домакинствата с 
над 4 души – 35% и домакинствата с до 2 души – 6%. Няма получени отговори с 
отворена опция „Друго“. 

 

В разпределението на анкетираните фермери по образователно ниво се 
отличават две групи. В проведеното проучване най-голям брой от изследваните 
лица - 31 са декларирали, че имат висше образование с образователно-
квалификационна степен „бакалавър“, а 28 са декларирали, че имат средно 
образование. 4 от изследваните лица са посочили, че имат висше образование с 
образователно-квалификационна степен „магистър“. От излседваните лица няма 
такива с основно или по-ниско от начално образование. 
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В проведеното проучване в разпределението на опита на земеделските 
производители по брой години не се откроява определена група. С 
приблизително еднакъв относителен дял са следните групи фермери - с 10-15 
годишен опит в селското стопанство - 32%, с 5-10 години опит - 24%, с над 20 
години опит - 22%, с 15-20 години опит - 16%. С най-малък относителен дял са 
фермерите с опит между 1-5 години - 6%. 

 

В проведеното проучване не се откроява определен профил на клиентите. С 
приблизително еднакъв относителен дял са следните групи клиенти на 
земеделските производители: търговци на едро с 33%, директните потребители 
с 22%, преработватели и търговци на едро – всеки с 20%. Прави впечатление, че 
като клиенти липсват износители.  

 

Профилът на анкетираните земеделски производители е разнообразен от гледна 
точка на произвежданите от тях продукти. На този отворен въпрос са отговорили 
всички запитани, някои са посочили повече от един продукт, други са посочили 
обобщаващо наименование, като наприемр „зеленчукопроизводство“. В тази 
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връзка резултатите са обобщени по типове продукти, като продуктите които не 
могат да бъдат обобщени са посочени конкретно. 21 фермери отглеждат плодове 
(череши, сливи, ябълки, праскови, дини, пъпеши, ягоди, орехи, бадеми), 21 
отглеждат зеленчуци (домати, краставици, чушки, лук, чесън, моркови, зеле, 
картофи), 11 отглеждат зърнени и технически култури (пшеница, ечемик, 
слънчоглед, ръж, царевица, бобови, рапица, памук), 4 отглеждат лозя, 1 – 
лавандула, 3 – мед и пчелни продукти, 1 – мляко. 

 

 

Използвани торове и методи за контрол на вредителите в стопанството 
(резултати от Секция 2) 

Важно е да се  знае, че замърсяването на почвата се отразява на нейното 
плодородие, като основните фактори за това са: неправилните обработки, 
разрушаването на структурата, следвано от прекомерната употреба на 
химически торове и пестициди и най-вече хербицидите, които основно потискат 
и унищожават почвената микрофлора, а техните остатъци не позволяват на някои 
видове да се възстановят; използването на еднотипни технологии и едно и също 
едностранно торене за почти всички култури.  

Почвеното плодородие може да се повиши, като се въздейства върху почвата с 
определен комплекс от мероприятия. При различните условия и при различните 
почви този комплекс трябва да бъде различен. 

За да поддържат почвата плодородна, така че да могат растенията да черпят от 
нея необходимите им вещества, земеделците я подхранват с торове, които да я 
обогатят и да помогнат на растенията да се развиват по-добре. Най-общо 
определението за тор е, че това е вещество, което може да има естествен или 
изкуствен произход, което се прилага към почвата или растителните влакна, за 
да достави хранителни вещества, които са важни за растежа и развитието на 
растението. Съществуват много видове тор, но най-общо могат да се разделят 
на такива с естествен и с изкуствен произход.  

Минералните торове могат да бъдат единични, комбинирани, бинарни и NPK 
торове (азот, фосфор, калий), като разликата между видовете зависи от броя на 
веществата в тях. Както е известно минералните торове са създадени, за да 
компенсират липсата на хранителни вещества в почвата и участват активно във 
всички етапи от растежа на културите. Минералните торове се произвеждат 
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специално според нуждите на почвите, за по-големи пространства и в големи 
количества. Те са известни още като „химически торове“ и следва да се 
употрябват внимателно. 

Органичните торове освен, че подобряват почвената структура, благоприятстват 
и развитието на полезни микроорганизми. Характерното при тях е, че в 
сравнение с минералните торове, се прилагат по-трудно и им отнема повече 
време да се абсорбират в почвата и да окажат влияние на растенията. Чрез този 
тип торове се постига образуване на хумус, който подпомага доброто фиксиране 
на йоните, които от своя страна, подобряват структурата на почвата и постоянно 
осигуряват хранителни вещества, поради бавното си разлагане. Сред по-често 
употребяваните органични торове са оборският тор, компостите и птичият тор. 

Освен подхранване с торове земеделците прилагат и други агро-технически 
мерки, които включват правилна обработка, смяна на култури, смесено 
отглеждане, напояване и др.  

На въпроса как запазвате плодородието на почвата с почти еднакъв дял са торене 
(34%) и обработка на почвата (почти 36%). На следващо място респондентите са 
посочили сеитбообръщението с 15% и съвместното отглеждане с 3%. 14 от 
анкетираните са дали свободен отговор на този въпрос, като сред посочените 
методи за запазване на плодородието на почвата са затревяване, косене, 
реизтба, поливане, пръскане, обработка на почвата и др., повечето от които са 
комбинация от горните. 

 

55 от анкетираните феремри са посочили, че използват торове. От тях 87% 
използват химически торове, а 13% - органични.  
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На въпроса какъв вид органична тор използват като отговор преобладава 
животинския тор с 50%, следван от зелена тор (отглеждане на есенници, 
предназначени да бъдат нарязани и заровени, когато са в максимална пищност, 
за да изпълнява функцията на "зелено торене") с 29% и компост с 14%. Нито един 
респондент не е посочил, че използва птичи тор. Един е посочил като свободен 
отговор „минерални торове“. 

 

Контролът на вредителите и болестите по растенията в едно стопанство е важен 
аспект от производителността на стопанството, добива на качествена продукция 
и запазването на почвените характеристики. Съществуват различни методи за 
контрол на вредителите.  

В конвенционалното земеделие много популярни са пестицидите - известни също 
като селскостопански химикали. Те включват хербициди за унищожаване на 
плевели, фунгициди за предпазване от болести, и инсектициди за премахване 
на насекоми. Тези химикали за съжаление не само премахват нежеланите 
вредители, но могат да навредят и на нашето здраве и околната среда. 

Използването на продукти за растителна защита е ограничено в биологичното 
земеделие, затова предпазването от болести и неприятели е най-добрият начин 
за справяне с тях. Използването на устойчиви сортове, смес от сортове или 
видове и здрави семена са част от превантивните действия. Друга превантивна 
мярка е сеитбообръщението – то трябва да е планирано така, че да прекъсва 
цикъла на развитие на болестите и неприятелите. Също така се използва 
култивиране и стимулиране на биоразнообразието в полета и около тях в полза 
на естествените врагове на неприятелите по растенията, в помощ при 
контролирането им. 

Много популярна стратегия за контрол на вредителите и полестите по растенията 
е Интегрираното управление на вредителите (ИУВ), която представлява 
комбинация от агротехнически, биологични и химични мерки срещу болести, 
насекоми, плевели и други вредители по културните растения. Тази система 
взема под внимание всички уместни подходи и методи за управление, налични 
в съответната среда, като оценява тяхната икономическа целесъобразност. 
Въпреки това ИУВ не е изградено от абсолютни и строги критерии. Това е една 
гъвкава система, която съчетава местните ресурси и последните научни 
изследвания, технологии, знания и практически опит. 

По отношение на използваните методи за контрол на вредителите и болестите 
54% от анкетираните земеделски производители посочват, че използват 
химически пестициди, 19% - интегрирани методи за управление на вредителите, 
а 6% - биологични и органични методи за контрол (нехимични методи за 
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контрол). 21% от анкетираните са дали свободен отговор на този въпрос, като 
посочените отговори са комбинация от няколко метода и в максимална степен 
се доближават до метода за интегрирано управление на вредителите, например: 
използване на превантивни мерки за контрол, които включват здрав посадъчен 
материал и устойчиви сортове и прилагане на агротехнически мерки като 
почистване, резитби, изгаряне, заораване, третиране с фунгициди, както и 
умерени химически пръскания. 

 

Относно използването на нехимични методи за растителна защита 25% от 
анкетираните земеделски производители са посочили, че са употребявали 
такива. От тях с най-голям относителен дял са производителите, които са дали 
свободен отговор и обобщено може да се каже, че описаните от тях методи 
представляват комбинация от всички посочени и включват допълнителни 
агротехнически мерки, като почистване, резитби, здрав материал. Може да се 
каже, че естественият отговор на тези, които изпозлват нехимични методи за 
растителна защита се доближава в максимална степен до концепцията за 
интегрирано управление на вредителите като интелигентен вариант за опазване 
на културите. Идеята на ИУВ е да се намаляват и ограничават до минимум  
остатъчните количества от пестициди в растителната продукция и от там чрез 
фуражите –  в животинските продукти. А това е възможно чрез ограничаване на 
химическите средства за защита на растенията, запазване на околната среда и 
почвата. ИУВ не допуска и генетично модифицирани организми. 

 

Контролът на плевелите е важен елемент при отглеждането на земеделска 
продукция, който има отношение към качеството и количеството на добивите. В 
резултат на проучването може да се каже, че по-голямата част от анкетираните 
земеделски производители прилагат методи, които не са свързани с 
изпозлването на химически хербицици. Използващите химически хербициди са 
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30% (респондентите не са посочили конкретно какви), а останалите прилагат 
различни агротехнически мерки, като механично плевене (38%), 
сеитбообръщение (15%), други методи, които включват косене, угар, 
култивация, мулчиране, разрохкване и др. (11%) и изгаряне на растителните 
остатъци след прибиране на реколтата (5%). 

 

Отношение към биологичното земеделие (резултати от Секция 3) 

Важно за изследването на перспективите и проблемите за развитието на 
биологични продукти в Област Хасково е да се проучи какво е отношение на 
земеделските пропизводители към биологичното земеделие. На базата на 
идентифицираните нагласи, възприятия и оценки на фермерите могат да се 
изведат конкретни проблеми и възможности за сектора в региона, както и да се 
обобщят тенденции в развитието на биологичното земеделие. 

Според 75% от анкетираните земеделци биологичното земеделие е дейност, 
която дава положителен имидж на фермата в обществото, като общо 16% са 
категорични в отговора си. 16% смятат, че биоземеделието не е от полза за 
имижда на една ферма, а 10% не могат да преценят. Тенденцията „не мога да 
преценя“ се наблюдава и в следващите отговори с приблизително еднакът 
относителен дял от, от което може да се заключи че анкетираният не разполага 
с достатъчно информация, за да отговори и/или не е проявил интерес, за да се 
запознае с такава. 

 

5

0

37

15

30

11

Как контролирате плевелите?

Чрез изгаряне на 
растителните остатъци след 
прибиране на реколтата
Чрез паша на животни

Чрез механично плевене 
(обработка на почвата, 
косене и/или ръчно)
Чрез сеитбообръщение

Чрез химически хербициди

10

37

10

0
6

Биологичното земеделие дава положителен 
имидж на фермата

Категорично съм 
съгласен

Съгласен

Не съм съгласен

Категорично не съм 
съгласен

Не мога да преценя



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Оценката на земеделските производители на пазара, на който работят е важна 
предпоставка за развитието на настоящата и бъдещата им дейност. Според 48% 
от анкетираните на територията на Област Хасково има търсене и предлагане на 
биологични продукти, т.е. има формиран местен пазар за този вид специфични 
продукти. 46% от анкетираните смятат, че липсва пазар за биологични продукти, 
а 6% не могат да преценят. 

 

За проучването на очакванията на земеделските производители от биологичото 
земеделие е изследван въпросът за тяхното възприятие за местното 
потребление на пазара на този вид специфични продукти. С най-висок съвкупен 
дял са фермерите, които смятат, че местните потребители не биха плащали по-
високи цени за биологични продукти – 73%, с категорична убеденост отговарят 
19%. 22% са на мнение, че местните потребители са склонни да плащат по-
високата цена на биологичните продутки, от които нито един не е категорично 
убеден, а почти 5% не могат да преценят.  

 

Следващият въпрос, който проучва възприятията на фермерите към 
биологичното земеделие е във връзка с това доколко те смятат, че биологичното 
земеделие е трудоемко и изисква повече усилия. Близо 94% е съвкупният дял на 
земеделците, които са на мение, че е биологичното земеделие в твърде 
трудоемко, категоричните отговори заемат дял от близо 29%. Не могат да 
преценят близо 5%. С най-малък дял са респондентите, които смятат, че 
биологичното земеделие не изисква повече усилия от обикновено – близо 2%, 
като между тях няма нито един регистриран категоричен отговор.  
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За проучването на възприятията и нагласите на земеделските производители 
към биологичното земеделие е изследван и въпросът за количеството продукция 
от биологично земеделие. Тук се регистрира доста висок съвкупен дял на 
фермерите, които смятат, че добивите на биологични култури са твърде ниски – 
98%, с категорична убденост отговарят почти 24%. Няма нито един регистриран 
отговор в подкрепа на високи добиви от биологична продукция, а почти 2% не 
могат да преценят. 

 

При биологичното производство на храни от растителен произход трябва да се 
спазват точно определени регламенти и стандарти. Цялата верига от фермата до 
крайния потребител трябва да бъде контролирана и сертифицирана от 
независими и акредитирани контролиращи лица, получили разрешение от 
министъра на земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие 
на биологичното производство. В България са включени 16 сертифициращи 
организации, които имат право да осъществяват контрол за съответствие на 
биологичното производство в страната. От тях нито една не е регистрирана на 
територията на Област Хасково. Доколко земеделските производители са наясно 
със системата за контрол и сертификация на биологичните продукти и 
компетентните органи, които провеждат тези дейности е обект на следващите 
въпроси.   

Според 63% от анкетираните фермери на територията на Област Хасково няма 
органи за сертифициране на биологична продукция. Близо 5% смятат, че има 
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такива на територията на областта, а 32% не могат да преценят. Тук е важно да 
се отбележи, че въпреки относително високия дял на запознатите, то има доста 
голяма група фермери, които не са наясно, не разполагат с информация и/или 
не се интересуват да намерят инфромация какви сертифициращи органи има и 
дали има такива в региона. 

 

Относитеният дял запитаните фермери, които също така не могат да преценят 
дали органите за сертифициране на биологична продукция извършват коректно 
оценката по сертификация е 63%, делът на тези които смятат, че 
сертифициращите органи извършват коректно оценката е близо 24%. За 
сравнение делът на фермерите, които мислят, че тази оценка се извършва 
коректно от компетентните органи е едва 13%, от които нито един не е отговорил 
категорично. 

 

Изисква ли биологичното земеделие високи разходи за сертифициране и 
инспекция според земеделските производители е въпрос, който изследва 
оценката на респондентите доколко са запознати с необходимостта от 
допълнителни ресурси за тази специфична дейност и каква е тяхната оценка за 
тази необходимост. Тук се регистрира изключително висок съвкупен дял на 
анкетираните, които смятат, че за сертифицирането и инспекцията на 
биологичното земеделие са необходими високи разходи – 95%, с категорична 
убеденост отговарят 49%. 2% са на мнение, че не са необходими високи ресурси, 
а 3% не могат да преценят.  
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За проучването на нагласите на фермерите към биологичното земеделие е от 
значение да се изследва какво е тяхното отношение към използването на 
химически препарати от гледна точка на това дали тяхната употреба влияе 
негативно на здравето на хората и животните. Съвкупно делът на запитаните 
земеделски производители, които смятат, че химическите препарати в 
земеделието не влияят отрицателно върху човешкото здраве и това на животните 
е близо 59%, категорични в отговора си са близо 2%. Близо 37% е относителният 
дял на анкетираните фермери, които са на мнение, че употребата на химикали 
се отразява неблагоприятно на здравето на хората и животните, категорични в 
отговора си са 3%. Тези които не могат да преценят са почти 5%. 

 

Доколко земеделските производители са убедени, че без използването на 
химически пестициди може да се случи силно заразяване с вредители е важно 
да се изследва, за да се установи нагласата на фермерите към установените 
практиките на биологичното земеделие, които са залегнали в самите принципи 
на този вид дейност. Най-голям е съвкупният дял на тези, които са на мнение, 
че без употребата на химически пестициди ще се стигне до силно заразяване с 
вредители – близо 62%, с категорична убеденост отговарят почти 10%.  

31

29

1 0

2

Биологичното земеделие изисква високи 
разходи за сертифициране и инспекция

Категорично съм 
съгласен

Съгласен

Не съм съгласен

Категорично не съм 
съгласен

Не мога да преценя

2

21

36

1

3

Използването на химикали влияе негативно на  
здравето на хората и животните

Категорично съм 
съгласен

Съгласен

Не съм съгласен

Категорично не съм 
съгласен

Не мога да преценя



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

 

В допълнение към употребата на химически пестициди, проучването изследва и 
доколко земеделските производители са запознати, че съществуват  органични 
торове и пестициди и че те се предлагат на пазара. Изключително висок е 
съвкупният дял на респондентите, които са запознати с предлагането на 
органични торове и пестициди на пазара – 92%, с категорична убеденост 
отговарят 11%. 8% смятат, че няма предлагане на органични торове и пестициди. 

 

За проучването на възприятията на фермерите към биологичното земеделие е 
от значение да се изследва какво е тяхната оценка и отношение относно достъпа 
до информация за този сектор. Този въпрос има отношение и към развитието на 
настоящата и бъдещата дейност на земеделците. Съвкупно делът на запитаните 
земеделски производители, които смятат, че е трудно да получиш информация 
за биологичното земеделие е почти 81%, като тук категоричните отговори са 
доста повече 17%. Близо 13% е делът на тези от респондентите, които са на 
мнение, че достъпът до информация за биологично земеделие не е затруднен. 
6% не могат да преценят.  
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В проучването е изледвана и оценката на земеделските производители относно 
достъпа и получаването на консултации и съвети за биологичното земеделие. 
Съвкупно делът на запитаните фермери, които смятат, че е трудно да получиш 
консултации и съвети за биологичното земеделие е почти 83%, като тук 
категоричните отговори също са доста повече 22%. Близо 10% е делът на тези от 
респондентите, които са на мнение, че получаването на консултации и съвети за 
биологичното земеделие не е трудно. 8% не могат да преценят.  

 

Проучването изследва и оценката на земеделските производители относно 
достъпа и получаването на информация за експортните пазари на биологични 
продукти. Съвкупно делът на запитаните фермери, които смятат, че е трудно да 
получиш информация за експортните пазари на биологични продукти е почти 
94%, като тук категоричните отговори също са с доста висок дял 38%. Няма нито 
един регистриран отговор, че информацията за експортните пазари на 
биологична продукция е достъпна. 6% не могат да преценят. 
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Доколко е важна държавната подкрепа за биологичното земеделие е въпрос, 
който изследва възприятията на земеделските производители относно участието 
на държавните органи във формирането на политика в сферата на биологичното 
земеделие. Тук се регистрира доста висок съвкупен дял на фермерите, които 
възприемат ролята на държавата като важна за осигуряване на подкрепа за 
биологичното земеделие – 95%, с категорична убденост отговарят почти 51%. 3% 
не възприемат държавната подкрепа за биологичното земеделие като важна, а 
почти 2% не могат да преценят.  

 

За да се проучат възприятието и оценката на земеделските производители към 
собственото им стопанство и доколко биха били склонни да се занимават с 
биологично производство са изследвани серия от въпроси свързани с 
особеностите на почвата в стопанството, възможностите за използването на 
органични торове в стопанството, възможностите за осигуряване на ресурси за 
сертифициране и инспекция, склонността за производство на биологични 
плодове и зеленчуци в бъдещ период.  

Разнообразни са получените отговори във връзка с това доколко земеделските 
производители оценят характеристиките на почвата в своето стопанство като 
благоприятни за отглеждането на биологични плодове и зеленчуци. 49% е 
относителният дял на респондентите, които оценят почвите в стопанството си 
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като неблагоприятни за биологично производство, 25% - като благоприятни, а 25% 
не могат да преценят.   

 

Сред запитаните земеделски производители 73% отговарят, че нямат възможност 
да отглеждат плодове и зеленчуци с органични торове вместо с химически 
торове. 25% споделят, че са в състояние да използват органични торове, а 2% не 
могат да преценят.  

 

При изследването на възможностите на земеделските производители за 
осигуряване на ресурси за сертифициране и инспекция на биологично земеделие 
се открояват две групи на респондентите – 76% са отговорили, че по-скоро нямат 
средства, за да си позволят разходите за сертифициране и инспекция, а 24% са 
отговорили с „По-скоро Да“. Прави впечатление, че няма нито един отговор с 
категорична убеденост, но няма и такива които не могат да преценят, което е 
сигнал за наличие на управление на разходите в стопанството. 

На въпроса „Колко вероятно е да произвеждате органични плодове и зеленчуци 
във фермата си през следващите пет години“ – 76% споделят, че не биха 
произвеждали биологични плодове и зеленчуци, от които категорични са 3%; 19% 
казат, че по-скоро биха произвеждали органични плодове и зеленчуци във 
фермата си през следващите пет години, а 5% не могат да преценят.  
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Във връзка с проучването на проблемите и перспективите за развитие на 
биологични продукти в Област Хасково е изследвана и склонността на 
земеделските производители да работят съвместно със свои колеги за 
решаването на проблеми свързани с производството и маркетинга. Този аспект 
на изследване е включен, тъй като от една страна Област Хасково е 
трансграничен регион и предлага възможности за сътрудничество с колеги от 
съседните страни Гърция и Турция, и от друга страна обединяването около едно 
становище по общи проблеми и защитаването му съвместно пред релевантния 
компетентен орган би донесъл по-голяма полза за сектора, отколкото ако всеки 
работи самостоятелно. Възможностите за икономии от мащаба също не са за 
пренебрегване, когато става дума за изработването на общ продукт, като 
например промоционален продукт или сдружаване с обща цел. Почти 78% от 
анкетираните земеделски производители споделят, че работят съвместно с 
други фермери за решаване на земеделски проблеми (проблеми с 
производството и маркетинга), с категорична убеденост отговарят 13%. 21% от 
респондентите заявяват, че не работят съвместно със свои колеги, категорични 
са 3%. Тези които не могат да преценят дали биха работили съвместно са 2%.  

 

 

Каква е бъдещата перспектива на работа на земеделските производители е 
въпрос, който е изследван, за да се добие представа каква е склонността на 
фермерите да продължат да се занимават с тази дейност и/или да я разширят и  
също така да се установи дали планират прекратяване на дейността си. 51% от 
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запитаните земеделски производители споделят, че през следващите 10 години 
възнамеряват да продължат да се занимават със своята земеделска дейност и 
планират разширяване на земеделския си бизнес. 25% споделят, че ще 
продължат да работят както и понастоящем, а 24% ще включват семейството си 
да управляват земеделския бизнес. Нито един от респондентите не възнамерява 
продажба, няма посочени и свободни отговори.     

 

В заключение резултатите от проучването сред земеделските 
производители показват: 

1) Профилът на земеделския производител може да бъде обобщен по 

следния начин: във възрастовата група 45 - 54 години; образован и с опит; 

разполагащ с разнообразни клиенти, сред които обаче липсват 

износителите; с разнообразна продукция, сред която плодове (череши, 

сливи, ябълки, праскови, дини, пъпеши, ягоди, орехи, бадеми), 

зеленчуци (домати, краставици, чушки, лук, чесън, моркови, зеле, 

картофи), зърнени и технически култури (пшеница, ечемик, слънчоглед, 

ръж, царевица, бобови, рапица, памук), лозя, лавандула, мед и пчелни 

продукти, мляко. 

2) По отношение на предпочитанията на земеделските производители за 

използваните торове в стопанството превес имат химическите пред 

органичните торове. За запазване на плодородието на почвата се включват 

и популярни агротехнически мерки като обработка на почвата, 

сеитбообръщение и др. От използваната органична тор преобладава 

животинския тор, следван от зелена тор и компост; 

3) По отношение на предпочитанията на земеделските производители за 

използваните методи за контрол на вредителите и болестите в 

стопанството превес имат химическите пестициди вместо биологичните и 

органични методи за контрол, но се забелязва тенденция към 

комбиниране на различни методи от типа „интегрирано управление на 

вредителите“. Тази тенденция е по-засилена при борбата с плевелите. 

4) За изследване на отношението на земеделските производители към 

биологичното земеделие могат да се обобщят следните нагласи, 

възприятия и оценки:  
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- Формира се положителен имидж към стопанствата с биологично 

земеделие, но тенденцията към изграден местен пазар на биологични 

продукти е колеблива. Местното потребление на биологични продукти 

се оценява като недостатъчно от гледна точка на високата цена на този 

вид продукти според земеделските производители.  

- Биологичното земеделие се оценява от земеделските производители 

като трудоемко и същевременно с ниски добиви. 

- По отношение на органите за контрол и сертификация на биологичните 

продукти земеделските производители се делят на две големи групи: 

едната група е наясно, че в Област Хасково няма такива органи и 

същевременно не е сигурна дали съответните органи извършват 

коректно оценката по сертификация; другата група не може да прецени 

дали в региона има такива органи и същевременно смята, че 

релевантните органи извършват оценката по сертификация коректно 

или пък нямат мнение. Категорична и ясно очертана е групата на 

земеделските производители, които смятат, че биологичното 

земеделие изисква високи разходи за сертифициране и инспекция. 

- 2/3 от земеделските производители смятат, че употребата на 

химически препарати не се отразява неблагоприятно върху здравето на 

хората и животните и също толкова смятат, че без употребата на 

химически пестициди ще се стигне до силно заразяване с вредители. 

Същевременно почти всички са запознати, че се предлагат органични 

торове и пестициди. 

- По отношение на достъпа до информация и консултации в сферата на 

биологичното земеделие почти всеки земеделски производител смята, 

че е трудно да се получи такава информация и консултации. 94% от 

земеделските производители са на мнение, че достъпът и 

получаването на информация за експортните пазари на биологични 

продукти също е труден. 

- Държавната подкрепа за биологичното земеделие се оценява като 

много важна от 95% от земеделските производители.  

- По отношение на оценката на собственото им стопанство като 

възможности за развитие на биологично производство и склонността 

да се занимават с биологично производство ½ от земеделските 

производители определят стопанствата си като неподходящи за 

биологично земеделие, 2/3 нямат възможност да използват органични 

торове, 2/3 не могат да си позволят разходите за сертифициране и 

инспекция, 2/3 не биха произвеждали биологични плодове и зеленчуци 

през следващите пет години. 

- По отношение на склонността на земеделските производители да 

работят съвместно със свои колеги за решаването на проблеми 

свързани с производството и маркетинга малко над 2/3 от 

земеделските производители споделят, че работят съвместно с други 

фермери за решаване на общи проблеми.  

- Бъдещата перспектива на работа на земеделските производители през 

следващите 10 години е свързана предимно с продължаване на 

земеделската дейност и разширяване на бизнеса.  
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- Наличие на тенденция от типа „нямам мнение“, „не мога да преценя“ 

която при повечето въпроси варира в малки граници межу 2 – 8%, 

индикираща липса на интерес към дейността биологично земеделие. 

Извън тези граници най-силно е изразена тази тенденция при липсата 

на информация за налични органи на сертифициране в региона и дали 

съответните извършват оценката коректно, което заедно с 

респондентите, които не смятат,че сертифициращите органи 

извършват коректно своите оценки е сигнал за силно недоверие към 

тези органи. Висок процент на тенденцията от типа „нямам мнение“, 

„не мога да преценя“ се забелязва и при оценката на характеристиките 

на почвата във фермата относно това дали е подходяща за биологично 

земеделие, което е сигнал за липса на капацитет на земеделските 

производители да направят тази оценка, както и да получат 

необходимата информация, за да направят такава оценка.   

4.3. Перспективи и проблемите за развитие на биологични продукти в Област 
Хасково 

На базата на проведеното кабинетно проучвание и двете количествени 
изследвания (едно сред потребители и едно сред земеделски производители) 
могат да бъдат изведени следните перспективи и проблеми за развитието на 
биологични продукти в Област Хасково: 

Перспективи за развитие на биологични продукти в Област Хасково 

- Налице са добри възможности за развитие на биологични продукти на 
територията на Област Хасково, които включват благоприятни почвено-
климатични условия, натрупан опит и добри практики от страна на 
сертифицираните биологични оператори на територията на областта 
(273 биологични оператори към 2022 г. с общо 457 сертифицирани 
поддейности, 4 295,36 ха сертифицирана площ като биологична и в 
преход, произведен 4 436,58 тона биологичен продукт). Възможностите 
в това отношение обаче тепърва предстоят, тъй като върху по-голямата 
част от земеделските площи в региона все още не се практикува 
биологично земеделие или животновъдство. 

- Профилът на земеделския производител на територията на Област 
Хасково може да бъде обобщен по следния начин: във възрастовата 
група 45 - 54 години; образован и с опит; разполагащ с разнообразни 
клиенти, сред които обаче липсват износителите; с разнообразна 
продукция, сред която плодове (череши, сливи, ябълки, праскови, 
дини, пъпеши, ягоди, орехи, бадеми), зеленчуци (домати, краставици, 
чушки, лук, чесън, моркови, зеле, картофи), зърнени и технически 
култури (пшеница, ечемик, слънчоглед, ръж, царевица, бобови, 
рапица, памук), лозя, лавандула, мед и пчелни продукти, мляко. 

- Профилът на потребителя на биологични продукти на територията на 
Област Хасково може да бъде обобщен по следния начин: във 
възрастовата група 25 - 54 години, зает предимо в частния сектор, с 
доход предимно до 3600 лв. на месец. 

- Сравнително доброто разбиране за биологичните продукти сред 
потребителите, регистрираното средно ниво на потребление на 
биологични продукти сред анкетираните (повечето потребители 
консумират такива продукти, но по-рядко или случайно) и сравнително 
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устойчив потребителски интерес към биологичните продукти означава, 
че е налице изградено доверие към този вид специфични продукти, 
което е предпоставка за бъдещо потребителско търсене, особено във 
времето когато здравословният начин на живот добива все по-голяма 
популярност. За да се насърчи бъдещото потребителско търсене е 
необходимо да се провежда отворена политика от страна на 
компетентните институции към гражданите по отношение развитието 
на биологичните продукти с цел осигуряване на навременна и 
достоверна информация, която има отношение към формирането на 
потребителските нагласи. Важно е също така биологичните оператори 
да спазват добрите практики на биологичното производство и да 
осигуряват необходимите инструменти, посредством които всеки 
потребител да се информира безпрепятствено за конкретния 
биологичен продукт.  

- Добрата ориентация на потребителите за различаване на 
сертифицираните биологични продукти от евентуални имитации 
посредством отличителните знаци на опаковките означава, че 
потребителите имат изградени навици как да се информират дали 
даден продукт е биологичен. В тази връзка от икзлючителна важност е 
да се насърчава активната позиция на гражданите в случаите, когато 
попаднат на имитиращи продукти, предлагани като биологични. 
Необходимо е да се промотира сред населението как и къде биха могли 
да подадат сигнал за подобен вид измами.  

- Проучването показва, че хранителните биологични продукти имат 
изключителен превес на потребление спрямо козметичните и други 
био продукти. Тук е необходимо да се проведе по-задълбочено 
проучване дали липсва предлагане на такъв вид биологични продукти 
на пазара в региона и каква е нагласата към тях.  

- Проучването показва устойчиви нагласи на потребителите към 
биологичните продукти като здравословни, качествени, с добри 
вкусови качества и с бъдещо потребителско търсене, но на висока цена 
и с недостатъчно предлагане. Тази устойчива тенденция показва 
наличието на пазар на тези продукти, който не е задоволен и тепърва 
ще се развива. 

- За запазване на плодородието на почвата от страна на земеделските 
производители проучването регистрира малък дял на използване на 
популярни агротехнически мерки като обработка на почвата, 
сеитбообръщение и др., използване на животински тор, зелена тор и 
компост, както и тенденция към комбиниране на различни методи за 
контрол на вредителите от типа „интегрирано управление на 
вредителите“. Необходимо е обаче тези практики да бъдат 
насърчавани сред земеделските производители като екологосъобразни 
с цел запазване на добрите почвени характеристики и подобряване на 
възможностите за развитие на биологично земеделие в перспектива.  

- Проучването регистрира положителна нагласа на земеделските 

производители да работят съвместно със свои колеги за решаването на 

проблеми свързани с производството и маркетинга, което те 

осъществяват и към момента. Това означава, че има изградени, макар 

и неформални, мрежи на сътрудничество. Тези мрежи са добра основа 

за коопериране в сектора и биха били много полезни за разработването 

на общи проекти за привличане на допълнителни ресурси, за 
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разработването на становища по общи проблеми и представянето им 

пред компетентните институции. Добър би бил подхода към 

институционализиране на такъв тип мрежа в регион Хасково, която 

може да подпомогне фермерите в различни посоки: повишаване на 

капацитета за развитие на биологични продукти, предоставяне на 

информация и консултации за развитиеито на биологични продукти и 

достъп до експортни пазари, съдействие при привличане на 

допълнителни ресурси, подпомагане на активна маркетингова и 

промоционална дейност и пр.  

- Бъдещата перспектива на работа на земеделските производители, 

която е регистрирана в проучването, показва че през следващите 10 

години феремрите планират да продължат да се занимават със 

земеделска дейност и планират да разширят бизнеса.   

 

Проблеми за развитие на биологични продукти в Област Хасково 

- Налице е слаба разпознаваемост на биологичните продукти от страна на 
потребителите, включително такива на конкретни местни производители, 
което означава, че се прилага слаба маркетингова стратегия при 
налагането на тези продукти на пазара и потребителите не са достъчно 
добре информирани за тях. Липсата на разпознаваеми местни марки на 
биологични продукти също така означава, че пазарът на биологични 
продукти на територията на областта е зараждащ се. Наличието на 
утвърдени марки създава доверие към пазара и е предпоставка за 
привличане на повече потребители, а недостъчната разпознаваемост и 
информираност за биологичните продукти е един от основните фактори за 
свитото им потребление. Тук могат да се прилагат различни подходи, като 
например: подобряване на инфромационната политика от страна на 
компетентните органи по отношение на разпознаваемостта на 
биологичните продукти; подобряване на маркетинга на тези продукти от 
самите производители, като тук могат да се търсят и възможности за 
сдружаване от общ интерес, привличане на допълнителни финансови 
ресурси на проектен прицип, особено когато говорим за малки 
биопроизводители, които не разполагат с достатъчно възможности за 
утвърждаване на марката си.  

- Проучването регистрира голяма група потребители, които разчитат на 
заблуждаващи и недостоверни източници за потвърждение на това дали 
даден продукт е биологичен (напр. места за продажба, препоръки), което 
се явява проблем пред развитието на биологичните продукти с оглед на 
това, че в даден момент потребителят не знае какъв продукт избира и 
може да бъде подведен, което пък създава нагласа за отръпване от този 
пазар. В тази връзка актуална и навременна мярка е провеждането на 
информационна кампания по въпросите на биологичните продукти, 
насочена към населението.  

- Проучването регистрира малък дял на тези, които отказват да потребяват 
биологични продукти или това са потребителите „извън пазара“. Тези 
потребители изобщо не са запознати с концепцията “биологичен продукт”, 
следователно на този етап те не могат да бъдат причислени дори към 
групата на потенциалните потребители на пазара на биологични продукти. 
Тук интересно е да се разгледа причината, поради която тези потребители 
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остават „извън пазара“, а именно: липсата на доверие, че тези продукти 
са био. Макар и делът на тези потребители да е по-малък, необходимо е 
да се работи за положителния имидж на биологичните продукти сред 
населението.  

- Слабата информираност на потребителите за биологичните продукти е 
предпоставка за формирането и препредаването на невярна информация, 
особено и поради факта, че информация за този вид продукти се търси 
предимно в Интернет и от кръга на приятели, роднини и познати, за сметка 
на официални публични източници, като например институции и 
специализирани здравни източници. Недостатъчната информираност на 
потенциалните и настоящите потребители по темата за биологичните 
продукти и техните характеристики, освен че създава опасност за 
неразпознаването им от имитации и фалшификати, може да създаде 
неоправдани нагласи и очаквания към биопродуктите, които от своя 
страна могат да доведат до разочаровани и отдръпване. Необходимо е да 
се провежда адекватна политика по информиране на населението относно 
този вид продукти и налагане сред населението както на техния добър 
имидж, така и на добрия имидж на компетентните институции, имащи 
отношение към биологичните продукти, акто се има предвид, че Интернет 
е основното място за информация, за сметка на телевизията, официалните 
източници не се разпознават като надеждни източници на информация. 

- Проучването регистрира, че земеделските производители предпочитат да 
използват химически пред органични торове, както и химически 
пестициди пред биологични и органични методи за контрол. Те определят 
органичните торове и органичните методи за контрол като скъпоструващ 
разход, а в същото време тези торове и методи са определящи за 
биологичния начин на култивация. В допълнение използването на 
органични торове и органични методи води до оскъпяване на 
производството и намаляване на конкурентоспособността на 
произведените продукти. В тази връзка от изключителна важност за 
биологичното производство е неговото субсидиране и от изключителна 
важност е ролята на държавата за подаване на прозрачна и навременна 
информацията във връзка с възможностите за финансиране на биологично 
производство към потенциалните бенефициенти. Ролята на държавата за 
развитието на биологичното производство се оценява като изключително 
важна от земеделските производители, което означава още, че този 
сектор е силно зависим от държавната подкрепа. Тук е важно да се 
отбележи, че във формирането на държавната политика  за развитието на 
биологичното производство активни участници трябва да бъдат самите 
земеделски стопани, които могат да адекватно да представят и обобщят 
регистрираните от проблеми на терен.  

- Проучването регистрира, че земеделските производители са на мнение, 
че употребата на химически препарати не се отразява неблагоприятно 
върху здравето на хората и животните и че без употребата на химически 
пестициди ще се стигне до силно заразяване с вредители, въпреки че са  
запознати с предлагането на органични торове и пестициди. Тази нагласа 
не благоприятства в положителна посока развитието на биологичните 
продукти, дори напротив, затруднява преминаването към биологично 
производство в бъдеща перспектива.  

- Според земеделските производители стопанствата с биологично 
производство се радват на добър имидж, но местното потребление на 
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биологични продукти е недостатъчно, поради високата цена на 
продуктите. Биологичното земеделие е трудоемко и същевременно с 
ниски добиви, според мнeниeто на фермерите. Тук отново се откроява 
водещата роля на държавата по отношение на провежданата политика за 
субсидиране на сектора. 

- Проблем за развитието на биологични продукти е непознаването и 
недоверието на земеделските производители към органите за контрол и 
сертификация на биологичните продукти, както и определянето на 
процеса по сертификация и инспекция, като изискващ високи разходи, 
което се регистрира в проучването. 

- Проблем за развитието на биологични продукти представлява достъпа до 
информация и консултации в тази сфера и проучването регистрира, че 
повечето земеделски производители се затрудняват да намерят 
информация и съвети за биологичното производство и за достъп до 
експортни пазари на тези продукти. Тук следва да се отбележи, че на 
регионално ниво липсва официална обобщена статистика за биологичното 
производство, както и липсват стратегически и планови документи за 
биологично производство. Оскъдни са и тези документи на национално 
ниво. Всичко това освен че затруднява фермерите, които биха желали да 
се занимават с биологично производство, затруднява и процеса на 
формулиране на ясни, навременни и адекватни политики в тази посока.   

- В резултат на проучването е налице следната тенденция: по-голямата част 
от земеделските производители на територията на Област Хасково 
определят стопанствата си като неподходящи за биологично земеделие, 
нямат възможност да използват органични торове, не могат да си позволят 
разходите за сертифициране и инспекция, не биха произвеждали 
биологични плодове и зеленчуци през следващите пет години.  

  

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Анкетна карта за потребители по проект EU 2 BIO 

 

АНКЕТА 

Тази анкетна карта е част от „Проучване на перспективите и проблемите за 

развитието на продукти от биологично земеделие в Област Хасково“ по проект 

„EURO bio REGION MARITZA EVROS”, с акроним: EU 2 BIO, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B6.3a.02 от 13.01.2021 г. Проучването се осъществява и 

финансира по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-

България 2014-2020. 

 

Секция 1 от 3 

1. Какво според вас представляват биологичните продукти (т.нар. 

биопродукти)? (Можете да посочите повече от един отговор.)* 

☐ Продукт, произведен без използване на ГМО, йонизиращо лъчение, изкуствени 

торове, хербициди, пестициди и хормони 
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☐ Произведено на село  

☐ Не мога да определя  

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Запознати ли сте с предлаганите на пазара биологични продукти?* 

☐ Да 

☐ Не 

☐ Не мога да преценя 

 

3. Познавате ли производител/и на биологични продукти от област Хасково? 

(Отговорете с "Да" или "Не". Ако "Да" - Моля, посочете)* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. От къде предпочитате да се информирате относно биологични продукти?* 

☐ Приятели/Родини/Познати  

☐ Телевизионни реклами  

☐ Реклами във вестници/списания  

☐ Интернет 

☐ Образователни събития  

☐ Здравни издания  

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Използвате/консумирате ли биологични продукти?* 

☐ Не 

☐ Да 

 

6. Ако „Не“, каква е причината? 

☐ Не мога да си позволя 

☐ Не ги харесвам 

☐ Не вярвам, че наистина са био 
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☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ако „Да“ колко често? 

☐ Редовно 

☐ Рядко 

☐ Случайно 

 

8. От колко време използвате/консумирате биологични продукти? 

☐ По-малко от година 

☐ 1 – 3 години 

☐ 3 – 6 години 

☐ 6 - 9 години 

☐ Повече от 9 години 

 

9. Ако купувате био продукти, кои от изброените купувате? Изберете всичко, 

което е приложимо. 

☐ Плодове 

☐ Зеленчуци 

☐ Зърнени култури 

☐ Захар/подсладители 

☐ Чай/кафе 

☐ Млечни продукти 

☐ Растителни масла 

☐ Напитки 

☐ Подправки/билки 

☐ Закуски 

☐ Пчелен мед 

☐ Яйца/Месо 

☐ Ядки 
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☐ Козметика 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Как разбирате, че продуктът, който купувате е биологичен? 

☐ По означенията на опаковката 

☐ Закупен е от специализиран магазин/щанд за био продукти 

☐ Цената 

☐ По препоръка на други потребители 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Секция 2 от 3 

Моля, изберете най-подходящия отговор: 

1. Хората са добре запознати с биологичните продукти* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

2. Има много литература на пазара, за да се повиши нивото на осведоменост 

относно „биологичния продукт* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

       

3. Много телевизионни реклами и други програми повишават нивото на 

осведоменост на широката общественост относно „биологични продукти“* 

☐ Категорично съм съгласен 
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☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

4. Биологичните продукти” ни поддържат здрави и удължават живота ни, 

поради по-доброто си качество* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

5. Качеството на „биологичните продукти” е много добро в сравнение с 

небиологичните продукти* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

6. „Биологичните продукти“ не съдържат опасни химикали, стабилизатори 

и др. вредни за здравето вещества*  

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

7. „Биологичните продукти“ имат по-добър вкус*     

☐ Категорично съм съгласен 
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☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

8. „Биологичните продукти“ са безопасни и полезни за здравето*  

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

9. Поради високите им цени не е възможно да се използват „биологични 

продукти“ често в домакинството* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

10. „Биологични продукти“ не се предлагат достатъчно на пазара* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

11. Предпочитам да купувам „биологични продукти“* 

☐ Категорично съм съгласен 
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☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

12. Имайки предвид опита Ви с използване/консумиране на биологични 

продукти, бихте ли ги препоръчали на Вашето семейство и приятели? 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Нямам мнение 

 

Секция 3 от 3 

Профил на респондента 

1. Вашата възраст 

☐ 18-24 

☐ 25-34 

☐ 35-44 

☐ 45-54 

☐ 55-64 

☐ Над 64 

 

2. Зает/а сте в сферата на: 

☐ Частен бизнес 

☐ Публична администрация 

☐ Свободна професия 

☐ Пенсиониран/а  

☐ Домакиня 
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☐ Учащ/Студент 

☐ Безработен 

 

3. Вашите семейни доходи на година са: 

☐ По малко от 2600 лв./месец 

☐ 2600 – 3600 лв./месец 

☐ 3600 – 4600 лв./месец 

☐ 4600 – 5600 лв./месец 

☐ Над 5600 лв./месец 

☐ Предпочитам да не отговоря 

 

5.2. Анкетна карта за земеделски производители по проект EU 2 BIO 

 

АНКЕТА 

Тази анкетна карта е част от „Проучване на перспективите и проблемите за 

развитието на продукти от биологично земеделие в Област Хасково“ по проект 

„EURO bio REGION MARITZA EVROS”, с акроним: EU 2 BIO, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B6.3a.02 от 13.01.2021 г. Проучването се осъществява и 

финансира по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-

България 2014-2020. 

 

Секция 1 от 3 

Профил на фермера/ЗП 

1. Възраст* 

☐ 18-24 

☐ 25-34  

☐ 35-44  

☐ 45-54 

☐ 55-64 

☐ Над 64 

 

2. Размер на домакинството на фермера:* 
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☐ до 2 души 

☐ 2-4 души 

☐ над 4 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Образователно ниво на фермера:* 

☐ По-ниско от начално образование 

☐ Основно 

☐ Средно 

☐ Бакалавър 

☐ Магистър 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Опит на земеделски производител в селското стопанство (години):* 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. На кого продавате продуктите си?* 

☐ Директно на потребителите 

☐ Търговци на дребно 

☐ Търговци на едро 

☐ Износители 

☐ Преработватели 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Бихте ли посочили най-важните три вида продукти, които произвеждате 

във вашата ферма?* 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Секция 2 от 3 

Торове и методи за контрол на вредителите 
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1. Как запазвате плодородието на почвата?* 

☐ Торене (химикали, животински тор, зелен тор и др.) 

☐ Сеитбообръщение (Отглеждане на серия от различни видове култури в една 

и съща зона в последователни сезони) 

☐ Съвместно отглеждане (Отглеждане на два или повече различни вида 

култури в една и съща област през същия сезон) 

☐ Обработка на почвата 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. В случай, че използвате торове, какви видове използвате? 

☐ Химически торове 

☐ Органични торове (нехимически като животински тор, зелен тор, компост и 

др.) 

 

3. В случай, че използвате органични торове, можете ли да посочите техния 

вид? 

☐ Животински тор 

☐ Птичи тор 

☐ Зелена тор (отглеждане на есенници, предназначени да бъдат нарязани и 

заровени, когато са в максимална пищност, за да изпълнява функцията на 

"зелено торене".) 

☐ Компост 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Как контролирате вредителите и болестите?* 

☐ Биологични и органични методи за контрол (нехимични методи за контрол) 

☐ Интегрирани методи за управление на вредителите  

☐ Химически пестициди 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. В случай, че използвате нехимични методи за растителна защита, бихте 

ли уточнили? 
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☐ Механични начини 

☐ Физически и феромонни капани 

☐ Биологични врагове на вредителите 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Как контролирате плевелите? 

☐ Чрез изгаряне на растителните остатъци след прибиране на реколтата. 

☐ Чрез паша на животни. 

☐ Чрез механично плевене (обработка на почвата, косене и/или ръчно). 

☐ Чрез сеитбообръщение  

☐ Чрез химически хербициди (Моля, посочете какво използвате в "Друго") 

☐ Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Секция 3 от 3 

Отношение към биологичното земеделие 

1. Биологичното земеделие дава положителен имидж на фермата* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

2. Налични са местни пазари за биологични продукти* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

3. Има в региона органи за сертифициране*  

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

4. Органите за сертифициране извършват коректно оценка* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

5. Използването на химикали влияе негативно на  здравето на хората и 

животните* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

6. Получаването на информация относно биологичното земеделие е трудно* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

7. Биологичното земеделие е твърде трудоемко* 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

8. Без използване на химически пестициди може да се случи силно 

заразяване с вредители* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

9. Държавната подкрепа за биологичното земеделие е важна* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

10. Добивите на биологичните култури са твърде ниски* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

11. Местните потребители биха били готови да плащат по-високи цени за 

биологични продукти* 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

12. Получаването на консултации и съвети относно биологичното земеделие 

е трудно* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

13. Има предлагане на органични торове и пестициди* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

14. Биологичното земеделие изисква високи разходи за сертифициране и 

инспекция* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

15. Получаването на информация за експортните пазари на биологични 

продукти е трудно* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

16. Характеристиките на почвата във вашата ферма е подходящо за 

отглеждане на био плодове и зеленчуци* 

☐ Категорично Да 

☐ По-скоро Да 

☐ По-скоро Не 

☐ Категорично Не 

☐ Не мога да преценя 

 

17. Имате възможност да отглеждате плодове и зеленчуци с органични 

вместо химически торове* 

☐ Категорично Да 

☐ По-скоро Да 

☐ По-скоро Не 

☐ Категорично Не 

☐ Не мога да преценя 

 

18. Имате средства да си позволите разходите за сертифициране и 

инспекция на биологичното земеделие* 

☐ Категорично Да 

☐ По-скоро Да 

☐ По-скоро Не 

☐ Категорично Не 

☐ Не мога да преценя 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 
2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, 

участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по 
никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

 

19. Работите съвместно с други фермери за решаване на земеделски 

проблеми (проблеми с производството и маркетинга)* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

20. Колко вероятно е да произвеждате органични плодове и зеленчуци във 

фермата си през следващите пет години?* 

☐ Категорично съм съгласен 

☐ Съгласен 

☐ Не съм съгласен 

☐ Категорично не съм съгласен 

☐ Не мога да преценя 

 

21. Как си представяте бъдещето на вашата ферма през следващите 10 

години?* 

☐ Ще продължите да работите както обикновено 

☐ Ще продължите и разширите земеделския бизнес 

☐ Ще позволите на членовете на семейството да управляват фермата 

☐ Ще го продадете/наемете за земеделска цел 

☐ Друго 

 

 


