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I. ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО 
 

1. СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
 

1.1. Съществуващи регламенти за биологично производство на 

европейско ниво 

Политики на ЕС, свързани с продукти на биологична основа 

От 1 януари 2022 г. приложимият законодателен акт, известен още като основен акт, е 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г., който 

определя правилата за биологично производство и етикетиране на биологични продукти, 

за отмяна и замяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 

Въз основа на Регламент (ЕС) 2018/848 Комисията приема допълнителни подробни 

подзаконови актове. 

Видовете подзаконови актове са следните: 

 делегирани актове, известни също като делегирани регламенти на Комисията, 

които са актове с общо приложение за допълване на някои несъществени (в 

смисъл на допълващи) елементи на законодателен акт; 

 актове за изпълнение, известни също като регламенти за изпълнение на 

Комисията, които се използват, когато са необходими унифицирани условия за 

изпълнение. 

Списъкът на вторичните актове относно биологичното земеделие обхваща три основни 

области:  

 производство и етикетиране,  

 контрол 

 търговия 

ПРОИЗВОДСТВО И ЕТИКЕТИРАНЕ 

Следните вторични актове обхващат биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти. 

Делегирани актове: 

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/427 на Комисията от 13 януари 2020 година за изменение 

на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на някои подробни правила за производството на биологични продукти.  

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/1794 на Комисията от 16 септември 2020 година за 

изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен 

при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал. 

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/642 на Комисията от 30 октомври 2020 година за 

изменение на приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и 
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на Съвета по отношение на определена информация, която се предоставя върху 

етикетите на биологичните продукти 

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/716 на Комисията от 9 февруари 2021 година за изменение 

на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на правилата за биологично производство на покълнали семена и салати тип 

цикория, фуражите за някои аквакултурни животни и обработките срещу паразити в 

аквакултурата 

Делегиран Регламент (ЕС) 2022/474 на Комисията от 17 януари 2022 година за изменение 

на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на специалните изисквания за производството и използването на 

небиологичен, на произведен при преход към биологично производство посадъчен 

материал и на друг растителен репродуктивен материал 

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/2146 на Комисията от 24 септември 2020 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на изключения от правилата за биологично производство 

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1189 на Комисията от 7 май 2021 година за допълнение на 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от 

биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове 

Актове за изпълнение 

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията от 26 март 2020 година за 

установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на 

Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване 

със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, 

производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде 

предоставяна от държавите членки 

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2021/1165 на Комисията от 15 юли 2021 година за 

разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и 

за съставяне на техните списъци 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/121 от 17 януари 2023 г. за изменение и коригиране на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 за разрешаване на някои продукти и вещества за 

употреба в биологичното производство и за създаване на техните списъци 

КОНТРОЛ 

Делегирани актове: 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/715 на Комисията от 20 януари 2021 година за изменение 

на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията към групите от оператори 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1006 на Комисията от 12 април 2021 година за изменение 

на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

образеца на сертификата, удостоверяващ съответствие с правилата за биологично 

производство 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1691 на Комисията от 12 юли 2021 година за изменение на 

приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на изискванията за водене на документация за операторите в биологичното 

производство 



 

 

 4 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/771 на Комисията от 21 януари 2021 година за допълнение 

на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на 

специфични критерии и условия за проверките на документалната отчетност в рамките 

на официалния контрол на биологичното производство и за официалния контрол на 

групите от оператор 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2304 на Комисията от 18 октомври 2021 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила 

за издаването на допълнителни сертификати, удостоверяващи неизползването на 

антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на 

износа 

Актове за изпълнение 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за 

гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и 

етикетирането на биологичните продукти 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1935 на Комисията от 8 ноември 2021 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 по отношение на информацията и 

данните относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, 

които да се подават чрез стандартния образец на формуляр. 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2119 на Комисията от 1 декември 2021 година за 

определяне на подробни правила за някои видове документация и декларации, 

изисквани от операторите и групите от оператори, както и за техническите средства за 

издаване на сертификати в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 

парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на 

Комисията по отношение на издаването на сертификата за оператори, групи от оператори 

и износители от трети държави 

ТЪРГОВИЯ 

Делегирани актове: 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1697 на Комисията от 13 юли 2021 година за изменение на 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

критериите за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да 

извършват контрол върху биологични продукти в трети държави, и за оттеглянето на 

тяхното признаване. 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията от 13 юли 2021 година за допълнение 

на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с процедурни 

изисквания за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да 

извършват контрол върху оператори и групи от оператори, сертифицирани за биологично 

производство, и върху биологични продукти в трети държави, и с правила за надзора 

върху тях и за контрола и други действия, които трябва да се извършват от тези 

контролни и надзорни органи. 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията от 27 май 2021 година за допълване на 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за 

информацията, която трябва да се изпраща от третите държави, както и от контролните 

и надзорните органи, за целите на надзора над тяхното признаване съгласно член 33, 

параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за внасяни биологични 
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продукти, и за мерките, които трябва да се предприемат при упражняването на този 

надзор. 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията от 21 октомври 2021 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила 

относно случаите и условията, при които биологични продукти и продукти, произведени 

при преход към биологично производство, се освобождават от официалния контрол на 

граничните контролни пунктове, относно мястото на извършване на официалния контрол 

на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 

2019/2124 на Комисията. 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила 

относно официалния контрол по отношение на пратки с биологични продукти и продукти, 

произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, 

и относно сертификата за инспекция. 

Делегиран регламент (ЕС) 2022/760 на Комисията от 8 април 2022 година за изменение 

на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 по отношение на преходните разпоредби относно 

сертификатите за инспекция, издавани в Украйна 

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2238 на Комисията от 22 август 2022 година за 

изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 по отношение на преходните 

разпоредби относно сертификатите за инспекция и извлеченията от тях и по отношение 

на преходните разпоредби относно сертификатите за инспекция, издавани в Украйна. 

Актове за изпълнение 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията от 19 август 2021 година за 

определяне на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от 

оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и 

произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, и за 

установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 година за 

определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по 

отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към 

биологично производство, предназначени за внос в Съюза 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 на Комисията от 16 декември 2021 година за 

съставяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на 

Съвета, на списъка с третите държави и на списъка с надзорните и контролните органи, 

които са признати съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на 

Съвета за целите на вноса на биологични продукти в Съюза. 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2240 на Комисията от 20 октомври 2022 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378, Регламент за изпълнение (ЕС) 

2021/2119 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 по отношение на използването на 

квалифицирания електронен печат за издаването на сертификати. 

1.2. Съществуващи стратегически документи за биопроизводство на 

европейско ниво  

Стратегията за биоикономика на Европейския съюз подкрепя политическите приоритети 

на Комисията. В нея са описани какво прави ЕС, план за действие, национални стратегии, 
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график и документи. Актуализираната стратегия на ЕС за биоикономика от 2018 г. 

„Устойчива биоикономика за Европа: Укрепване на връзката между икономиката, 

обществото и околната среда“ предоставя политическата рамка за разгръщането на 

кръгова и устойчива биоикономика в Европа. През ноември 2019 г. Съветът на 

Европейския съюз прие заключения относно стратегията на ЕС за биоикономиката от 

2018 г., призовавайки ЕК да представи доклад за напредъка на стратегията за 

биоикономика до 2022 г. В отговор на това Европейската комисия разработи доклад за 

напредъка „Европейска политика за биоикономика: преглед и бъдещо развитие“. 

Докладът отразява нарасналото значение на биоикономиката в новата политическа 

среда, рамкирана от Европейския зелен пакт. Освен това докладът показва, че 

дейностите, посочени в стратегията за биоикономика от 2018 г., са на път за постигане на 

основните цели на стратегията. Докладът също така идентифицира пропуски в 

изпълнението на плана за действие, които изискват допълнителни действия, като – 1) 

повишен фокус върху това как да се управлява по-добре процесът на търсене на земя и 

биомаса, за да се отговори на екологичните и икономическите изисквания в климатично 

неутрална Европа. 2) по-устойчиви модели на потребление, за да се подобри 

екологичната цялост. 

Тази актуализирана стратегия за биоикономика предлага действия за разширяване и 

разгръщане на биоикономиката на местно ниво, като се капитализират и надхвърлят 

предишните успешни инвестиции в научни изследвания и иновации, за да се създадат 

възможности за растеж и работни места на местно ниво, да се укрепи биобазираният 

сектор и да се допринесе за модернизирането на европейската индустрия, за опазване на 

околната среда и подобряване на функциите на екосистемите и биоразнообразието. 

Стратегията се фокусира върху системен подход с цел повишаване на цялостната 

устойчивост и кръговрат на биоикономиката. Той предлага допълваща и интегрираща 

рамка, която обхваща множество сектори и политики, свързани с биоикономиката, 

свързва ги помежду си, улеснява взаимодействието, адресира компромиси и помага за 

постигането на различни политически цели с по-голяма съгласуваност. 

Планът за действие за изпълнение на Стратегията за биоикономика съдържа 14 

конкретни дейности: 

Укрепване и разширяване на биобазираните сектори, отключване на инвестиции и 

пазари 

 мобилизиране на заинтересованите страни в разработването и внедряването на 

устойчиви решения на биологична основа 

 стартиране на тематична инвестиционна платформа за кръгова биоикономика на 

стойност 100 милиона евро 

 анализиране на факторите и пречките за, свързани с внедряване на биобазирани 

иновации 

 насърчаване и развитие на стандарти 

 улесняване на разгръщането на нови устойчиви биорафинерии 

 разработване на заместители на продукти, базирани на изкопаеми материали с 

такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими 

Бързо развиване местни биоикономики в цяла Европа 

 стартиране на програма за стратегическо внедряване на устойчиви системи за 

храни и земеделие, горско стопанство и продукти на биологична основа 
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 стартиране на пилотни действия за внедряване на биоикономики в селските, 

крайбрежните и градските райони 

 подкрепа на регионите и страните от ЕС за разработване на стратегии за 

биоикономика 

 насърчаване на образованието, обучението и уменията по биоикономика 

Екологичните граници на биоикономиката 

 Подобряване на знанията за биоразнообразието и екосистемите 

 Мониториране на напредъка към устойчива биоикономика 

 Насърчаване на добри практики за управление на биоикономиката в безопасни 

екологични граници 

 Увеличаване на ползите от биоразнообразието в първичното производство 

Интерес в тази връзка представляват и изнесените данни в доклад „Светът на 

биологичното земеделие. Статистика и нови тенденции 2021 г.”, представящ данни за 2019 

г. и доклад „Светът на биологичното земеделие. Статистика и нови тенденции 2022 г.”, 

представящ данни за 2020 г. Докладите са изготвени от Изследователски институт по 

биологично земеделие (FiBL) и Международна федерация на движенията за биологично 

земеделие (IFOAM - Organics International). Докладът от 2021 г. се фокусира върху данни 

за 2019 г., а докладът от 2022 г. – върху данни за 2020 г. И двете години се оказват 

специални за развитието на биопродуктите, защото и през двете потребителското 

търсене на биологични храни се e увеличило трайно по време на пандемията. Докладите 

представляват интерес за настоящата разработка, защото представят значителния 

прогрес в биологичното земеделие в световен мащаб и дават препратки за състоянието 

в Европа, включително и в България. Тук накратко ще бъдат показани статистика и 

основните тенденции на базата на данните в докладите. 

По отношение на био разпоредбите към 2020 г. 76 държави са приложили изцяло 

регулациите за биологично земеделие. 20 държави имат регулации, които не са изцяло 

въведени, а 13 нерегулирани държави изработват законодателство в тази връзка. ЕС и 

Нова Зеландия основно преразглеждат съществуващите си разпоредби. 

PGS (Participatory Guarantee Systems) или та.нар. Системи за гарантиране на участието са 

локално фокусирани системи за осигуряване на качество. PGS са се доказали като 

достъпна алтернатива на сертифицирането от трета страна, ефективен инструмент за 

развитие на местните пазари за биологични продукти и са особено подходящи за 

дребните земеделци. Въпреки трудностите, свързани с въздействието на пандемията от 

COVID-19 през 2020 г., броят на PGS инициативите и производителите, участващи и 

сертифицирани от тях, расте в световен мащаб. През 2021 г. е имало 242 инициативи за 

PGS в 78 държави, в които са ангажирани поне 1 244 239 производители и 1 205 050 

производители са сертифицирани. Тези производители управляват приблизително 915 

997 хектара земя. 

Когато става въпрос за насърчаване на биологичното производство и потребление, от 

особен интерес за биологичния сектор е приемането на ориентирани към устойчивост 

политики и стандарти за обществени поръчки за храни, прилагани към храните и 

кетъринг услугите в публичните институции. Такива мерки могат да изместят 

покупателната способност в подкрепа на екологичните, здравните и социално-

икономическите цели в съответствие с принципите на биологичното земеделие. 

Обществените поръчки за храни могат да помогнат за създаването на нови и стабилни 
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пазари за биологични продукти, да стимулират промените в хранителните навици и да 

насърчат преминаването към биологична култура. 

Към края на 2019 г. в Европа органично са управлявани 16,5 млн. хектара земеделска земя, 

от които 14,6 млн. хектара са в ЕС. Тази земя е управлявана от 430 000 производители, от 

които почти 344 000 са в ЕС. В Европа 3,3 % от земеделската земя е биологична, за ЕС този 

процент е 8,1. Биологичната земеделска земя се е увеличила с 0,97 млн. хектара в 

сравнение с 2018 г. Държавите с най-големи биологични земеделски земи са Испания (2,4 

млн. хектара), Франция (2,2 млн. хектара) и Италия (2 млн. хектара). В 12 държави поне 

10% от земеделската земя е била биологична – Лихтенщайн с 41%, Австрия с 26,1% и 

Естония с 22,3%. Продажбите на дребно на биологични продукти за 2019 г. възлизат на 45 

млрд. евро  (за ЕС – 41,4 млрд. евро), което сравнено с 2018 г. е увеличение с 8%. Най-

големият пазар на биологични продукти през 2019 г. е Германия с продажби на дребно на 

обща стойност 12 млрд. евро, следвана от Франция с 11,3 млрд. евро и Италия с 3,6 млрд. 

евро. През декември 2019 г. Европейската комисия обяви Европейската зелена сделка, 

която представлява нова стратегия за растеж, която има за цел Европа да бъде първият 

неутрален континент по отношение на климата и да се превърне в модерна, ресурсно 

ефективна икономика. Стратегията „От фермата до масата“, публикувана през април 2020 

г. е част от Европейската зелена сделка и включва цел за увеличаване на общата 

селскостопанска земя в ЕС под биологично земеделие до най-малко 25% до 2030 г. и до 

значителен процент в биологичната аквакултура. Като част от стратегията „От фермата 

до масата“, Комисията се ангажира да преразгледа програмата на ЕС за насърчаване на 

селскостопански и хранителни продукти, за да увеличи приноса й към устойчивото 

производство и потребление. 

Какво показват данните за Европа и ЕС за 2020 г. 

Към края на 2020 г. в Европа органично са управлявани 17,1 млн. хектара земеделска земя, 

от които 14,9 млн. хектара са в ЕС. Тази земя е управлявана от 420 000 производители, от 

които почти 350 000 са в ЕС. В Европа 3,4 % от земеделската земя е биологична, за ЕС този 

процент е 9,2. Биологичната земеделска земя се е увеличила с 0,7 млн. хектара в 

сравнение с 2019 г. Държавите с най-голяма площ биологична земеделска земя са 

Франция (2,5 млн. хектара), Испания (2,4 млн. хектара) и Италия (2,1 млн. хектара). В 15 

държави поне 10% от земеделската земя е била биологична – Лихтенщайн с 41,6%, 

Австрия с 26,5% и Естония с 22,4%. Продажбите на дребно на биологични продукти за 

2020 г. възлизат на 52 млрд. евро  (за ЕС – 44,8 млрд. евро), което сравнено с 2019 г. е 

увеличение с 15 %. Най-големият пазар на биологични продукти през 2020 г. е Германия 

с продажби на дребно на обща стойност 15 млрд. евро, следвана от Франция с 12,7 млрд. 

евро и Италия с 3,9 млрд. евро. Към 2020 г. прилагането на новата регулация на 

биологичното производство в ЕС първоначално се очакваше да стартира на 01.01.2021 г. 

Поради множество причини, включително и пандемията от COVID-19, приложението е 

отложено за 01.01.2022 г. промените на предходните регламенти касаят производство и 

преработка на храна, контрол и сертификация, международна търговия и внос. Новите 

регламенти на Общата селскостопанска политика на ЕС са приети през ноември 2021 г., 

като изпълнението на ОСП изцяло ще допринесе за Европейската зелена сделка, която 

включва Стратегията „От фермата до вилицата“ и целта за достигане на дял на 

биологичните площи от 25 % до 2030 г. 

От представените данни по-горе могат да бъдат изведени следните основни тенденции в 

световен мащаб в сектора на биоземеделието и биопродуктите, които доказват растеж в 

сектора: 
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 положителен ръст в броя на държавите с биологични дейности – 190 държави към 

2020 г.; 

 положителен ръст в площите за биологично земеделие - 74,9 млн. хектара към 

2020 г.; 

 положителен ръст на дела на био площите от общата земеделска земя – 1,6 % към 

2020 г.; 

 положителен ръст в броя на био производителите - 3,4 млн. био производителя 

към 2020 г.; 

 положителен ръст в продажбите на био храни и напитки – 120 млрд. евро през 2020 

г. 

 към 2020 г. 72 държави са приложили изцяло регулации за биологични продукти. 

На базата на представената информация могат да бъдат изведени и следните основните 

тенденции в сектора на биоземеделието и биопродуктите в Европа и ЕС: 

 към 2020 г. 17,1 млн. хектара или 23 % от земеделската земя в Европа е органична;  

 към 2020 г. 14,9 % млн. хектара от земеделската земя в ЕС е органична; 

 сравнено с органичната земеделска земя в света  - към 2020 г. органичната 

земеделска земя на Европа е с дял 3,4 %, а на ЕС – 9,2 %; 

 към 2020 г. в Европа има 417 977 био производители (12 % от тези в световен 

мащаб), а в ЕС те са 350 000, най-много от които са в Италия – 71 590; 

 към 2020 г. в Европа има 84 799 био преработватели, а в ЕС те са 78 262, най-много 

от които са в Италия – 22 689; 

 продажбите на дребно на био храни и напитки в Европа за 2020 г. възлизат на 52 

млрд. евро, а в ЕС - на 44,8 млрд.евро или 37 % от продажбите в световен мащаб; 

 вносът на органични агрохранителни продукти ЕС през 2020 г. леко намалява – 

2,79 млн. тона са внесени през 2020 г., 2,85 млн. тона са внесени през 2019 г. 

 за 2020 г. вносителите на био продукти в Европа са 6800, а в ЕС те са 5800 

 46 държави в Европа имат въведено законодателство за био земеделие; 

 13 млн. хектара е био обработваемата земя в света – 60 % от нея е био 

обработваемата земя в Европа; 

 почти 2,7 млн. са органичните пчелни кошери в света – от тях 41 % са в Европа. 

Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) представлява 

партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните 

земеделски производители. Нейните цели са: 

 подкрепа за земеделските производители и повишаване на селскостопанската 

производителност, за да се гарантират стабилни доставки на храни на достъпни 

цени 

 защита на жизнения стандарт на земеделските производители в Европейския 

съюз 

 помощ за справяне с изменението на климата и за устойчиво управление на 

природните ресурси 

 грижа за състоянието на селските райони и ландшафти в целия ЕС 
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 поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони чрез 

насърчаване на заетостта в селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост и свързаните с тях сектори. 

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на 

европейско равнище със средства от бюджета на ЕС. 

Равнището на подкрепа за земеделските стопани в ЕС от общия бюджет на Съюза 

отразява множеството променливи, които се вземат под внимание с цел да се осигури 

непрекъснат достъп до висококачествена храна. Това включва подпомагане на доходите 

на селските стопани, действия в областта на климата и поддържане на жизнеспособни 

селски общности. ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС: 

 Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) осигурява пряка помощ 

и финансиране на пазарни мерки; 

 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

осигурява финансиране за развитие на селските райони. 

 В рамките на ОСП се определят условията, които дават възможност на 

земеделските стопани да изпълняват своите функции в обществото по следните 

начини: 

Производство на храни 

 В ЕС има около 10 милиона земеделски стопанства и 22 милиона души работят 

редовно в сектора. Те осигуряват впечатляващо разнообразие от множество 

безопасни и висококачествени продукти на разумни цени. 

 ЕС е известен в цял свят със своите храни и кулинарни традиции и е един от 

световните водещи производители и нетен износител на селскостопански 

хранителни продукти. Благодарение на своите изключителни селскостопански 

ресурси ЕС може и трябва да бъде лидер в гарантирането на продоволствена 

сигурност в световен мащаб. 

Развитие на селските райони 

 В селските райони в ЕС и безценните им природни ресурси има много работни 

места, свързани със селското стопанство. Земеделските производители имат 

нужда от машини, сгради, гориво, торове и здравни грижи за животните, т.е. 

дейности на сектори нагоре по веригата. 

 Има и заети с дейности надолу по веригата, като например приготвяне, 

преработка и опаковане на храни, както и в сферата на съхранението, превоза и 

продажбите на дребно на храни. Земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост осигуряват общо близо 40 милиона работни места в ЕС. 

 За да работят ефикасно и да бъдат продуктивни и в крак с тенденциите, 

земеделските стопани и секторите нагоре и надолу по веригата се нуждаят от пряк 

достъп до актуална информация по въпроси, свързани със селското стопанство, 

селскостопанските методи и развитието на пазара. През периода 2014—2020 г. в 

рамките на ОСП е финансирано осигуряването на високоскоростни технологии и 

по-добри интернет услугите и инфраструктура за 18 млн. жители на селски райони 

— 6,4 % от населението в селските райони на ЕС. 

Екологично устойчиво селско стопанство 



 

 

 11 

Земеделските стопани са изправени пред двойно предизвикателство — да произвеждат 

храна и в същото време да защитават природата и да опазват биологичното 

разнообразие. Разумното използване на природните ресурси е от съществено значение 

за производството на храна и за качеството на живот както днес, така и в бъдеще. 

Каква е хронологията на ОСП: 

 1962 г. - създадена е Общата селскостопанска политика, която е замислена като 

обща политика, целяща осигуряване на храна на разумна цена за гражданите на 

ЕС и справедлив жизнен стандарт за земеделските производители. 

 1984 г. - производителността на стопанствата става толкова голяма, че в тях се 

отглежда повече храна от необходимото. Въведени са мерки за привеждане на 

производствените равнища в съответствие с нуждите на пазара. 

 1992 г. - ОСП преминава от подпомагане на пазара към подпомагане на 

производителите. Размерът на целевото подпомагане е намален и заменен с 

преки плащания за производителите. Те се насърчават да работят по по-

екологосъобразен начин. 

 2003 г. - ОСП осигурява подпомагане на доходите. Нова реформа на ОСП прекъсва 

връзката между субсидиите и производството и земеделските производители 

получават подпомагане на доходите, при условие че се грижат за земеделската 

земя и изпълняват стандартите по отношение на безопасността на храните, 

околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях. 

 2013 г. - ОСП е реформирана, за да се засили конкурентоспособността на 

селскостопанския сектор, да се насърчат иновациите и устойчивото земеделие, да 

се подпомогне заетостта и растежа в селските райони, както и да се отпусне 

финансова помощ за продуктивно използване на земята. Реформираната ОСП е 

въведена за програмния период 2014—20 г. 

 2021 г. - След продължителни преговори Европейският парламент, Съветът на ЕС и 

Европейската комисия се споразумяват за по-нататъшна реформа на ОСП. Това 

временно политическо споразумение проправя пътя за официалното одобрение 

на необходимото законодателство от Европейския парламент и Съвета през 

есента на 2021 г. 

 2021 г.-2022 г. - През тези години е в сила преходен регламент. С регламента ще 

бъдат удължени повечето от правилата на ОСП, които бяха в сила през периода 

2014—20 г., като същевременно ще се осигури плавен преход към бъдещата рамка 

на стратегическите планове по ОСП. 

 Декември 2021 г. – всяка страна членка следва да подаде своя стратегически план 

по ОСП до 31 декември 2021. Комисията ще има шест месеца, за да оцени и одобри 

плановете. 

 2023 г. - След като бъде договорена новата правна рамка, стратегическите 

планове по ОСП трябва да бъдат прилагани във всички държави от ЕС от 1 януари 

2023 г. 

 Декември 2023 г. - В края на 2023 г. Европейската комисия ще представи доклад за 

оценка на съвместните усилия на всички стратегически планове на ОСП, с особен 

акцент върху колективната амбиция за постигане на целите на Зелената сделка. 

 2024 г. - От 2024 г. всяка страна от ЕС ще представя годишен отчет за изпълнението 

и ще провежда годишна среща за преглед с Комисията. 
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 2025 г. - Комисията ще извърши първи преглед на изпълнението на всеки 

стратегически план на ОСП и ще поиска, ако е необходимо, конкретни последващи 

действия към държавите от ЕС. 

 2026 г. - През 2026 г. междинна оценка ще оцени ефективността на новата ОСП. 

 2027 г. - Комисията ще извърши втори преглед на изпълнението на всеки 

стратегически план на ОСП. 

Тъй като в края на 2020 г. завърши програмният период 2014-2020 за прилагане на 

Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020), а законодателните предложение на 

Европейската Комисия относно ОСП след 2020 г. не са приключили навреме, за да се даде 

възможност на държавите-членки  и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за 

прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 

2021 г., както е било предложено първоначално, се стига до удължаване с 2 години на 

сегашната рамка на ОСП, а правилата за прилагането на ОСП по време на преходния 

период през 2021 и 2022 г. са уредени в т.нар. „Преходен регламент“ (Регламент 

2020/2022), публикуван на 28.12.2020 г. в Официалния вестник на ЕС - Регламент (ЕС) 

2020/2022 на Европейския Парламент и на Съвета от 23.12.2020 г. за определяне на някои 

преходни разпоредби във връзка с подпомагането на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони  и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 

2021 г. и 2022 г. и за изменение на  регламенти (ЕС) 1305/2013, (ЕС) 1306/2013 и (ЕС) 

1307/2013 по отношение на ресурсите  и на прилагането през 2021 г. и 2022 г.  и Регламент 

(ЕС) 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 

2021 г. и 2022 г.   

Малко повече за ОСП за периода 2023—2027 г. 

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП за периода 2023-2027 г. 

са публикувани в  Официалния вестник на ЕС – OB L 435 на 6.12.2021 г. Те са: 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 

декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за 

стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки 

по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и 

финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за 

отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 

декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на 

общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2117 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 

декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за 

установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) 

№ 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, 

(ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна 

закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти 

и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в 

най-отдалечените региони на Съюза. 

Новото законодателство, което следва да се прилага от 2023 г., проправя пътя за по-

справедлива, по-екологична и основана на ефективността ОСП. То ще се стреми да 

гарантира устойчиво бъдеще за европейските земеделски производители, да предоставя 
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по-целенасочена подкрепа на по-малките ферми и да позволи по-голяма гъвкавост на 

страните от ЕС да адаптират мерките към местните условия. 

Селското стопанство и селските райони заемат централно място в Европейския зелен 

пакт, а новата ОСП ще бъде ключов инструмент за постигане на амбициите на стратегията 

„От фермата до вилицата“ и стратегиите за биологичното разнообразие. 

За периода 2023-2027 г. общата селскостопанска политика (ОСП) е изградена около десет 

основни цели. Страните от ЕС следва да създадат своите стратегически планове по ОСП 

въз основа на тези цели в социалната, екологичната и икономическата сфера. Целите са: 

 гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани; 

 повишаване на конкурентоспособността; 

 възстановяване на баланса на силите в хранителната верига; 

 действия за борба с изменението на климата; 

 грижа за околната среда; 

 опазване на ландшафта и биологичното разнообразие; 

 подпомагане на смяната на поколенията; 

 жизнеспособни селски райони; 

 запазване на качеството на храните и здравето; 

 насърчаване на знанията и иновациите. 

Новата ОСП съдържа редица политически реформи в подкрепа на прехода към устойчиво 

земеделие и горско стопанство в ЕС, които са в следните ключови области: 

По-зелена ОСП - новата ОСП подкрепя селското стопанство за много по-силен принос към 

целите на Европейската зелена сделка: 

 по-високи зелени амбиции: плановете за ОСП ще бъдат в съответствие със 

законодателството в областта на околната среда и климата. В своя стратегически 

план за ОСП всяка страна от ЕС е задължена да демонстрира по-висока амбиция 

по отношение на действията в областта на околната среда и климата в сравнение 

с предишния програмен период (без „отстъпление“) и е задължена да актуализира 

плана, когато законодателството в областта на климата и околната среда бъде 

променено; 

 принос за целите на Зелената сделка: националните стратегически планове на ОСП 

ще допринесат за целите на Зелената сделка (препоръките на ОСП определят как 

се очаква този принос); 

 засилена условност: плащанията на бенефициентите на ОСП ще бъдат свързани с 

по-строг набор от задължителни изисквания. Например във всяка ферма поне 3% 

от обработваемата земя ще бъде посветена на биоразнообразието и 

непроизводствените елементи, с възможност за получаване на подкрепа чрез еко-

схеми за достигане на 7%. Влажните зони и торфищата също ще бъдат защитени. 

 еко-схеми: най-малко 25% от бюджета за директни плащания ще бъде 

разпределен за еко-схеми, осигуряващи по-силни стимули за щадящи климата и 

околната среда земеделски практики и подходи (като биологично земеделие, 

агроекология, въглеродно земеделие и др. .), както и подобряване на хуманното 

отношение към животните; 

 развитие на селските райони: най-малко 35% от средствата ще бъдат 

разпределени за мерки за подкрепа на климата, биоразнообразието, околната 

среда и хуманното отношение към животните; 
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 оперативни програми: в сектора на плодовете и зеленчуците оперативните 

програми ще разпределят най-малко 15% от разходите си за околната среда (в 

сравнение с 10% през текущия програмен период); 

 климат и биоразнообразие: 40% от бюджета на ОСП ще трябва да бъде насочен 

към климата и силно да подкрепя общия ангажимент за отделяне на 10% от 

бюджета на ЕС за цели в областта на биологичното разнообразие до края на 

периода на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС. 

По-справедлива ОСП - новата ОСП насочва подкрепа към онези, които имат най-голяма 

нужда от нея: 

 преразпределение на подкрепата на доходите: страните от ЕС ще трябва да 

отделят поне 10% от своите директни плащания за инструмента за 

преразпределително подпомагане на доходите, за да отговорят по-добре на 

нуждите от доходи на по-малките и средните стопанства; 

 активни земеделски стопани: новото законодателство съдържа задължителна, но 

гъвкава дефиниция за активен земеделски производител, която трябва да бъде 

установена от страните от ЕС, включително нивото на предприетите дейности. 

Само активните земеделски производители могат да получат определена 

подкрепа от ЕС; 

 социална обусловеност: плащанията по ОСП ще бъдат свързани със спазването на 

определени трудови стандарти на ЕС и бенефициентите ще бъдат стимулирани да 

подобрят условията на труд във фермите; 

 сближаване на плащанията: в новата ОСП нивата на подпомагане на доходите ще 

се сближават повече, както в отделните държави от ЕС, така и между страните от 

ЕС; 

 подпомагане на младите фермери: страните от ЕС ще трябва да разпределят най-

малко 3% от бюджета си за директни плащания към младите фермери под 

формата на подкрепа за доходи или инвестиции или помощ за стартиране на 

млади фермери; 

 подобряване на баланса между половете: равенството между половете и 

увеличаването на участието на жените в земеделието са – за първи път – част от 

целите на стратегическите планове на ОСП. Държавите от ЕС трябва да оценят тези 

проблеми и да се справят с идентифицираните предизвикателства. 

Подобряване на конкурентоспособността - новата ОСП ще укрепи позицията на 

земеделските производители във веригата на доставки и ще засили 

конкурентоспособността на агрохранителния сектор: 

 подобрена сила при договаряне: новите правила ще засилят сътрудничеството на 

производителите, като насърчават земеделските производители да работят 

заедно и им позволяват да създадат изравнителна сила на пазара; 

 пазарна ориентация: новата ОСП запазва цялостната пазарна ориентация от 

предишните реформи, като насърчава земеделските стопанства в ЕС да приведат 

в съответствие предлагането с търсенето в Европа и извън нея; 

 кризисен резерв: за справяне с бъдещи кризи, реформираната ОСП включва нов 

финансов резерв в размер на най-малко 450 милиона евро годишно; 

 подкрепа за лозаро-винарския сектор: договорени са специфични правила за 

подобряване на подкрепата за лозаро-винарския сектор. 
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Дългосрочният бюджет на новата ОСП се предвижда, както следва: 

 387 милиарда евро за финансиране на ОСП (2021-27 г.) - ОСП ще продължи да се 

подкрепя от два фонда: Европейски земеделски гаранционен фонд (ЕФГЗ), 

възлизащ на 291,1 милиарда евро (в текущи цени), и Европейски земеделски фонд 

за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) заедно с финансирането по инструмента 

NextGenerationEU възлизащи на 95,5 милиарда евро. 

 До 8 милиарда евро по инструмента NextGenerationEU - Бюджетът за ЕЗФРСР 

включва 8 милиарда евро по инструмента NextGenerationEU, за да помогне на 

селските райони да направят структурните промени, необходими за постигане на 

целите на Европейския зелен пакт и цифровия преход. 

 До 25% трансфер за подпомагане на доходите и развитие на селските райони - За 

да позволят на страните от ЕС да адаптират по-добре политиката към 

приоритетите на своите селскостопански сектори, те ще имат възможността да 

прехвърлят до 25% от разпределените си средства по ОСП между подпомагане на 

доходите и развитие на селските райони. Държавите от ЕС могат да прилагат 

допълнителна гъвкавост за определени специфични цели, като подкрепа на 

целите в областта на околната среда и климата, подкрепа на младите земеделски 

производители и където държавите имат директни плащания под средното. 

Напредването на научните изследвания, споделянето на знания и иновациите ще бъдат 

от съществено значение за осигуряването на интелигентен и устойчив селскостопански 

сектор. Като част от ангажимента си да подкрепя научните изследвания и иновациите в 

селското стопанство, Комисията е предложила да се заделят 10 милиарда евро от 

програмата „Хоризонт Европа“ за проекти, свързани с храни, земеделие, развитие на 

селските райони и биоикономика. 

Реформираната ОСП ще се възползва от тази увеличена инвестиция, включвайки по-

силни системи за селскостопански знания и иновации (AKIS), за да насърчи развитието на 

иновационни проекти, да разпространява резултатите от тях и да насърчава 

използването им възможно най-широко. Консултантските услуги в земеделието ще 

бъдат ключов инструмент за споделяне на нови знания и идеи. 

1.3. Съществуващи стратегически документи за биопроизводство на 

национално ниво 

Прогнозата на Постоянния комитет за селскостопански изследвания (SCAR) има важна 

роля в разработването на национални стратегии за изследване и иновации в 

биоикономиката за страните от ЕС. SCAR представлява 37 държави: негови членове са 

министерства - или други организации като изследователски съвети - от всички страни 

от ЕС, с кандидати и асоциирани страни като наблюдатели. 

Инициативата BIOEAST предлага споделена стратегическа рамка за изследвания и 

иновации за работа към устойчиви биоикономики в страните от Централна и Източна 

Европа. Визията на инициативата BIOEAST е към 2030 да развие базирани на знания и 

сътрудничество кръгови биоикономики, което спомага за подобряване на техния 

приобщаващ растеж и създаване на нови работни места с добавена стойност, особено в 

селските райони, поддържайки или дори укрепвайки екологичната устойчивост.  

Основният работен орган на Инициативата BIOEAST е Бордът на BIOEAST, съставен от 

генерален секретар и национални контактни точки. За България националната контактна 

точка (NCP) на Инициативата BIOEAST е Министерството на земеделието, храните и 
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горите. Една от основните роли на NCP на национално ниво е да взаимодейства и 

координира националните позиции с други министерства, свързани с биоикономиката. 

Свързаните с био икономика Стратегически документи в областта на биоикономиката, 

национални документи в сила след 2020 г. и проекти, реализирани или реализиращи се 

на територията на България са: 

BE-Rural – В основата на BE-Rural е подкрепата на регионални участници в 

разработването на регионални стратегии и пътни карти за биоикономиката. Въз основа 

на подход отдолу нагоре са създадени работни групи на заинтересованите страни (SWG) 

в целевите региони на BE-Rural (осем страни от Централна, Източна и Югоизточна 

Европа). Въз основа на обмена на знания и насоките, предоставени и генерирани по време 

на проекта, регионалните SWG разработват стратегии и пътни карти за укрепване на 

регионалните биоикономики в съответните региони. По проекта е разработена стратегия 

за развитие на биоикономиката в регион Стара Загора.  

МЗГХ, СА – Стратегия за укрепване ролята на аграрния сектор в биоикономиката1. 

Изведени три стратегически цели: 1 – Устойчиво управление и развитие на земеделието, 

горското стопанство и рибарството за устойчиво производство и предоставяне на 

възобновяеми ресурси; 2 – Пълноценно използване и развитие на научно-

изследователската дейност, на партньорства за обмен и трансфер на иновации, на 

инфраструктура за експериментиране и 3 – Подобряване на знанията и уменията. 

Национална научна програма – Здравословни храни за силна биоикономика и 

качество на живот2. Програмата спомага за изграждане на капацитет и обединяване на 

ресурси и знания във водещи направления на приоритет „Продоволствена сигурност, 

устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и 

биоикономика“ в рамките на Рамковата програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (Horizon 2020: 9. Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy) и 

Рамкова Програма за научни изследвания 2021-2027 „Хоризонт Европа“. 

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“. Обществените 

предизвикателства, към които е насочена програмата, са посрещане на нуждата от 

надграждане на съществуващи познания, създаване на нови знания и въвеждане на 

иновативни модерни практики, които ще гарантират устойчивост и 

конкурентоспособност на животновъдите и възможност за обмен на опит, знания и 

развитие на учени и специалисти, ангажирани в сферата на българското 

животновъдство.  

Българо-швейцарска програма за сътрудничество – Методическа подкрепа за 

развитието на зелените обществени поръчки в България. Програмата цели: Да допринесе 

за намаляване на икономическите и социални различия между България и по-

напредналите страни от Европейски съюз (ЕС) и Да допринесе в България за намаляване 

на икономическите и социални различия между динамичните градски центрове и 

структурно слабите периферни региони. 

COOPID по „Хоризонт 2020“ – Мрежа от клъстери за биоикономика предлага иновативна 

стратегия за трансфер на знания и устойчиви бизнес модели, базирани на биологични 

продукти в първичния сектор на ЕС. Проектът събира партньори от 10 държави. Аграрен 

Университет – Пловдив е партньорът от България.  

                                                           
1 https://www.agriacad.bg/bg/presscenter/news/article/odobrena-strategiq-za-ukrepvane-rolqta-na-agrarniq-sektror-v-

bioikonomikata-razrabotena-ot-ekip-na-selskostopanska-akademiq  
2 http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/  

https://www.agriacad.bg/bg/presscenter/news/article/odobrena-strategiq-za-ukrepvane-rolqta-na-agrarniq-sektror-v-bioikonomikata-razrabotena-ot-ekip-na-selskostopanska-akademiq
https://www.agriacad.bg/bg/presscenter/news/article/odobrena-strategiq-za-ukrepvane-rolqta-na-agrarniq-sektror-v-bioikonomikata-razrabotena-ot-ekip-na-selskostopanska-akademiq
http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/
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На 14 Декември, 2022 Министерският съвет приема Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация 2021 – 2027 г3. Стратегията, изготвена от МИР, има пет 

приоритетни тематични области, които да развият капацитета на страната ни – 1) IT, 2) 

мехатроника и микроелектроника, 3) биоикономика и биотехнологии, 4) креативни 

индустрии и дигитализация и 5) кръгова и нисковъглеродна икономика 

От началото на м. септември, 2022 г. стартира изпълнението на проект “Подпомагане на 

страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за 

действие за биоикономика” - CEE2ACT по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския 

съюз в подкрепа на 10 страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за разработването на 

стратегии за кръгова биоикономика. Изпълнителна агенция по горите като партньор в 

проект CEE2ACT е поела задължението да изпълнява следните по-важни дейности по 

съответните работни пакети: Базисна оценка на състоянието на биоикономиката в 

България; Определяне на критерии за устойчивост и индикатори за ефективност; Оценка 

на възможностите и концепция с възможни варианти за включване в стратегията за 

биоикономика; Създаване на национален център (хъб) по биоикономика; Платформа за 

е-обучение за насърчаване на развитието на биоикономиката и устойчивото управление; 

Изготвяне на Стратегия за трансфер на знания и програма за обучение в областта на 

биоикономиката; Разработване на Национални концепции за стратегии за биоикономика. 

BIObec4: Подготовка за създаване на био-базирани образователни центрове, за да се 

отговори на нуждите на индустрията и да се увеличи приносът на биоикономиката към 

обществените предизвикателства. Целта на проекта BIObec е да се разработи цялостна 

рамка за многостепенни биобазирани образователни центрове (BBEC), достатъчно 

гъвкави, за да отговорят на настоящите и бъдещите нужди на индустрията и на околната 

екосистема на местно, регионално, национално и/или международно ниво. BIOBEC ще 

изясни нуждите на различните регионални екосистеми и ще предостави подробен 

дизайн, икономическа и финансова оценка, планове за управление на образователните 

центрове за обучение, както и планове за програми за учене през целия живот. Партньор 

по проекта от българска страна е Тракийският университет в Стара Загора. 

BIOSTEP: насърчаване на участието на заинтересовани страни и информираността на 

обществото за ангажирано управление на европейската биоикономика. Този проект, 

финансиран от Програма Хоризонт 2020 се изпълнява от консорциум от 9 партньора, в 

който попада и Българска стопанска камара. Основната му цел е да повиши общата 

осведоменост и разбиране за биоикономиката, както за последиците й и ползите от 

информиране и ангажиране на гражданите. BioSTEP събира основните заинтересовани 

страни и политици за обсъждане на нужните стъпки за цялостна стратегия, която да 

вплете биоикономиката в материята по разработването на политики в много сектори в 

държавите-членки на ЕС. BioSTEP също ще определи и разпространи най-добри практики 

за обществено развитие на национални и регионални стратегии за участие в 

управлението на биоикономиката . 

Национална програма за развитие „България 2030” 

Националната програма за развитие „България 2030“определя три основни 

стратегически цели пред България, а именно ускорено икономическо развитие, 

демографски подем и намаляване на неравенствата. За постигането им са определени 

пет отделни оси на развитие, които да предложат конкретни политики и мерки за 

постигането на реални резултати.  

                                                           
3 https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/ministerskiyat-savet-prie-inovaczionnata-strategiya-za-inteligentna-

speczializacziya/  
4https://wayback.archive-it.org/12090/20221125144519/https://www.bbi.europa.eu/projects/biobec  

https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/ministerskiyat-savet-prie-inovaczionnata-strategiya-za-inteligentna-speczializacziya/
https://www.mig.government.bg/vsichki-novini/ministerskiyat-savet-prie-inovaczionnata-strategiya-za-inteligentna-speczializacziya/
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Една от тези оси на развитие интегрира в своята концепция идеите на биоикономиката – 

„Зелена и устойчива България“, като в два от приоритети си предвиждат мерки и 

политики за развитие на среда, подкрепяща биоикономиката. В приоритет „Кръгова и 

нисковъглеродна икономика“ се очаква да се увеличат компостираните био отпадъци и 

рециклираните битови, производствени и строителни отпадъци, както и да се въведе 

разделно събиране на биоотпадъци и отпадъци от текстил.  

В приоритет „Устойчиво селско стопанство“ е заложено „…подобряването на 

конкурентоспособността, включително чрез поставянето на по-голям акцент върху 

научните изследвания, технологиите и цифровизацията, както и развитието на веригата 

за създаване на стойност. В допълнение усилията ще са насочени и към смекчаването на 

последиците от изменението на климата и адаптацията към него, насърчаването на 

устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси…“. Наред с това 

основни цели са стимулирането на биологичното земеделие и животновъдство, както и 

тяхната дигитализация и навлизане на иновативни подходи, включително и по отношение 

на биоикономиката.  

В допълнение, приоритет „Интелигентна индустрия“ на Ос на развитие 1. „Иновативна и 

интелигента България“ предвижда „…разработването и въвеждането на иновативни 

продукти, процеси и бизнес модели, целящи повишаване на ресурсната ефективност на 

икономиката, както и подпомагането и внедряването на иновации, адресиращи все още 

високата въглеродоинтензивност на икономиката.“ Така също, управлението на горите и 

териториите, с цел предотвратяване на климатични промени и създаване на устойчиви 

екосистеми е залегнало в Приоритет „Местно развитие“ на Ос на развитие 3. „Свързана и 

интегрирана България“. 

Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България 

Основните стратегически цели са в няколко направления, като два от тях биха 

стимулирали биоикономиката – „Повишаване на продуктивността и устойчивостта на 

земеделското производство“ и „Опазване на околната среда и справяне с 

предизвикателствата с изменението на климата“. Част от предвидените мерки 

предполагат: Автоматизация на процесите и интегриране на прецизно земеделие; 

Навлизане на иновации чрез взаимодействие между земеделските стопани, 

университети, научни организации, стартиращи и ИКТ компании; Внедряване на блокчейн 

технологии; 

Национална Стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 

Обособени са 9 отделни сектора от икономическия и социален живот на страната и се 

набелязват ключови интервенции за всеки от тях. Тези, които могат да бъдат 

идентифицирани като значими за развитието на биоикономиката в България, са: Сектор 

„Селско стопанство“ - Устойчиво управление на селскостопанските практики за 

адаптиране към изменението на климата; Насърчаване на капацитета за адаптиране и 

информираност в селскостопанския сектор; Насърчаване на научните изследвания и 

иновациите за адаптиране към изменението на климата. Сектор „Биологично 

разнообразие и екосистеми“ - Подобряване управлението на екосистемите; Укрепване на 

устойчивостта към климатичните промени чрез намаляване на натиска, който не е 

свързан с изменението на климата; Устойчиво използване на регулиращите и културни 

екосистемни услуги за адаптация. Сектор „Енергетика“ - Включване на устойчивостта към 

климатичните промени в проектирането и инженеринга; Увеличаване устойчивостта на 

енергийните доставки. Сектор „Гори“ - Подобряване и защита на горските ресурси; 

Подобряване на потенциала за устойчиво използване на горските ресурси. 
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Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 

– 2027 г. 

Биоикономиката присъства в голяма част от предложените политики и мерки за 

изпълнение. В „Стратегическа цел 1. Зелена и конкурентоспособна икономика“ е заложен 

стремеж към икономика, която да използва по-ефективно природните ресурси и по този 

начин да създаде устойчиви работни места, като чрез зелен растеж се гарантира 

опазването на околната среда. Част от мерките включват и подкрепа на нови бизнес 

модели и екодизайн на продуктите, чрез използване на иновативни финансови схеми за 

подкрепа. Отбелязва се и възможността за водеща роля на България като доставчик на 

суровини от критично значение. Ще се подпомагат бизнеса при намирането на 

технологии за оползотворяване на биомаса от селското стопанство.  

В „Специфична цел 2. По-малко отпадъци, повече ресурси“ на Стратегията за преход към 

кръгова икономика интерес предизвикват две конкретни мерките за разработване на 

нови видове пластмаси с по-добри показатели по отношение на въздействието върху 

околната среда, в т.ч. пластмаси на биологична основа и биоразградими пластмаси и  тези 

за проучване на възможностите за прилагане на техники за рециклиране на фосфора или 

производство на биогаз в съвместен процес на анаеробно разграждане с други 

подходящи биоразградими отпадъци, осигуряване на възможности за самостоятелното 

и съвместното изгаряне на утайките, с цел производство на енергия. 

В мащабно проучване на Европейската комисия, EU Biorefinery Outlook to 2030 

(публикувано през юни 2021), се разглежда потенциала за развитие на биорафинерии в 

различните страни от Европейския съюз. Прогнозите за България показват следните 

тенденции: 

 Очаква се значителен ръст в дървообработващата промишленост, който да доведе 

до висок потенциал на налични остатъци от дървесна биомаса и следователно да 

представлява възможности за развитие в тази посока. Дървообработващите 

промишлености в ЕС имат значителна концентрация на съоръжения в Централна 

Европа и Скандинавия, в Южна Европа те са значително ограничени, с малко 

възможности за взаимодействие в страни като България и Хърватия. 

 Съоръженията за преработка са много малко в северните страни от Централна и 

Източна Европа, като Латвия, Литва и Естония, както и в южните, като Румъния и 

България, което показва, че в тези региони има по-малко възможности за 

синергия за био-рафинерии на базата на захарна биомаса 

 Индустриалните обекти в България са оскъдни, въпреки че страната има 

потенциал за наличие на достатъчно суровини и съществуващи индустрии, чиито 

отпадъци могат да бъдат източници на биомаса, но са необходими инвестиции в 

инфраструктура и верига на доставки за успешното внедряване на биорафинерии 

в България. 

2. БИЗНЕСЪТ И БИОИКОНОМИКАТА 

Биоикономиката, е свързана и обхваща всички сектори, които работят или зависят от 

природните и биологични ресурси. Това ангажира изключително значим, както финансов, 

така и човешки ресурс.  
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Според специално създадена от Европейската комисия мониторингова система за 

биоикономиката в ЕС, в рамките на Европейския съюз (ЕС27 без Великобритания), 

биоикономиката представлява5: 

 17,4 милиона работни места – 13 447 575 в селско стопанство и хранително-вкусова 

промишленост; 2 470 231 в горско стопанство и дървообработваща промишленост;  

1 506 479 в други био базирани индустрии; 

 657 милиарда евро добавена стойност от биоикономика – 423 229 800 евро от 

селско стопанство и хранително-вкусова промишленост; 122 474 500 евро от 

горско стопанство и дървообработваща промишленост; 110 991 700 евро от други 

био базирани индустрии; 

 Още около 872 милиарда евро добавена стойност от био-базирани услуги, като се 

включи сектора на услугите. 

Според мониторинговата система за биоикономиката в ЕС, работните места в България 

през 2019 г. са 773 528. От тях 571 860 са в селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост (74%), 23 460 – в горско стопанство и дървообработваща промишленост, 

а 81 172 – в храните. 

Добавената стойност от био икономика в България е 4 270 400 000 Евро, като 1 733 100 

000  евро са от селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, 238 100 000 Евро 

от горско стопанство и дървообработваща промишленост, 24 200 000 Евро от рибарство 

и аквакултури, 48 600 000 Евро от текстил на био основа, 202 100 000 Евро от облекло на 

био основа, кожа – 32 500 000 Евро, изделия от дърво – 120 600 000 Евро, хартия  - 177 200 

000 Евро, фармацевтични продукти на био основа – 95 000 000 Евро, каучук и био 

пластмаси – 10 200 000 Евро, дървени мебели – 107 400 000 Евро, химикали на био основа 

– 67 300 000 Евро,  електричество на био основа – 57 500 000 Евро, храни – 1 034 200 000 

Евро, напитки – 299 900 000 Евро, тютюн – 7 200 000 Евро. 

Десетте икономически сектори с най-голямо значение за биоикономиката на ниво 

Европейски съюз са: земеделие; производство на храни, напитки и тютюн; химикали на 

биологична основа, фармацевтични продукти, пластмаси и каучук (с изключение на 

биогорива); дървени изделия и мебели; хартия; горско стопанство; текстилни изделия от 

биоматериали; рибарство и аквакултури; електричество на биологична основа; течни 

биогорива. 

 В мащабно проучване на Европейската комисия, EU Biorefinery Outlook to 20306 

(публикувано през юни 2021)11, се разглежда потенциала за развитие на 

биорафинерии в различните страни от Европейския съюз. Прогнозите за България 

показват следните тенденции: 

Очаква се значителен ръст в дървообработващата промишленост, който да доведе 

до висок потенциал на налични остатъци от дървесна биомаса и следователно да 

представлява възможности за развитие в тази посока. Дървообработващите 

промишлености в ЕС имат значителна концентрация на съоръжения в Централна 

Европа и Скандинавия, в Южна Европа те са значително ограничени, с малко 

възможности за взаимодействие в страни като България и Хърватия. 

 Съоръженията за преработка са много малко в северните страни от Централна и 

Източна Европа, като Латвия, Литва и Естония, както и в южните, като Румъния и 

                                                           
5 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/monitoring_en  
6 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7223cd2e-bf5b-11eb-a925-01aa75ed71a1  

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/monitoring_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7223cd2e-bf5b-11eb-a925-01aa75ed71a1
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България, което показва, че в тези региони има по-малко възможности за 

синергия за био-рафинерии на базата на захарна биомаса  

 Индустриалните обекти в България са оскъдни, въпреки че страната има 

потенциал за наличие на достатъчно суровини и съществуващи индустрии, чиито 

отпадъци могат да бъдат източници на биомаса, но са необходими инвестиции в 

инфраструктура и верига на доставки за успешното внедряване на биорафинерии 

в България. 

Кои са националните стратегически цели за развитие на биологичното производство 

до 2027 година? Отговор на този въпрос може да бъде намерен в Национален план за 

действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 година, 

изготвен от заинтересованите страни в био-сектора: МЗХГ, представители на 

контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети, 

организации на биологични производители и търговци. Тук следва да се отбележи, че 

тези цели са формулирани на базата на разбирането, че биологичното производство 

предполага нарастване на броя на биологичните оператори, увеличаване на 

сертифицираните площи и необходимостта от дейности, свързани с: повишаване на 

потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и храни; 

разширяване на националния и външен пазар на биологични продукти; установяване 

на ефективна система за контрол и надзор; стимулиране на научните изследвания, 

образование, обучение и консултантска дейност в областта на биологичното 

производство с активното участие на всички заинтересовани страни.  

Предвидените в плана стратегически цели са следните: 

Стратегическа цел 1: Подобряване на ефективността на биологичното производство и 

разширяване на националния и външен пазар на биологични продукти 

В резултат на направения SWOT анализ в рамките на плана са изведени следните 

нужди за насърчаване на реализацията на пазара на българските биологични 

продукти: обогатяване на асортимента на биологичната продукция; популяризиране 

на биологичните продукти сред потребителите и повишаване на информираността им 

за значението на думата „био“ и за здравословните и екологичните предимства на био 

стоките; провеждане на държавна политика за включване на биопродукти в менютата 

на детски градини, училища, социални и здравни заведения; подпомагане развитието 

на къси вериги доставки; насърчаване поемането на агроекологични ангажименти и 

сертифициране на земеделски площи; подобряване ефективността на биологичното 

производство; увеличаване на обемите произведени биологични стоки; периодични 

проучвания за информираността на потребителите за логото на ЕС за биологични 

продукти и доверието от страна на потребителите на схемата на ЕС за биологично 

производство.   

Стратегическа цел 2:  Поддържане на ефективна институционално-нормативна рамка 

за развитие на биологичното земеделие и на ефективна система на контрол и надзор 

Идентифицират се следните нужди: възстановяване и засилване на участието на 

заинтересованите страни в управлението на процесите на биологичното 

производство; подобряване на националното законодателство за биологичното 

производство и синхронизирането му с европейското законодателство; 

оптимизиране на надзора върху дейността на контролиращите лица; засилване на 

компетенциите и капацитета на административното звено в МЗХГ. 



 

 

 22 

Стратегическа цел 3: Стимулиране на ориентирани към практиката научни 

изследвания, образование, обучение и консултантска дейност в областта на 

биологичното производство. 

Идентифицират се следните нужди: дефицит по отношение на връзката между 

науката, бизнеса и администрацията, изразяваща се в липса на синхрон и обща визия 

за развитие на научните изследвания, биологичното производство и държавните 

политики и приоритети за развитие на селското стопанство, науката и икономиката; 

липса на интегрирана система за консултации по биологично земеделие на 

национално ниво; приложните научни изследвания и технологии за биологично 

производство в България са недостатъчно популяризирани сред практикуващите 

биоземеделие. 

Стратегически план по ОСП на България 

За разработването на Стратегически план за развитие на земеделието и селските 

райони за програмен период 2021-2027 г. Министерство на земеделието, храните и 

горите е сформирало тематична работна група, съгласно разпоредбите на 

Постановление 142/7.06.2019 на МС. Изготвянето на Стратегическия план се основава 

на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във 

връзка с целите на ОСП. Стратегическият план е структуриран около 9 специфични 

цели и хоризонталната цел на Общата селскостопанска политика. С цел да бъде 

подобрено в още по-голяма степен устойчивото развитие на селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост и селските райони, общите цели на ОСП са 

насочени към икономическата тъкан на селските райони, устойчивостта и доходите 

на земеделските стопанства, по-доброто качество на изпълнението в областта на 

околната среда и климата и укрепената социално-икономическа структура на 

селските райони. Освен това стимулирането на знанията, иновациите и 

цифровизацията в селското стопанство и селските райони е междусекторна цел. 

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115, Стратегически планове по ОСП следват следните 

стъпки на стратегическо планиране: 

 България изготвя един стратегически план по ОСП за цялата си територия, като 

взема предвид своите конституционни и институционални разпоредби. 

 Стратегическият план по ОСП обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 

2027 г. 

 Изработване на SWOT анализ за настоящото положение в Българското земеделие 

и селски райони. 

 Оценката на потребностите. 

 Интервенционна стратегия, в които се поставят количествени целеви стойности и 

междинни цели с цел постигане на специфичните цели. 

 Определят се интервенциите за адресиране на потребностите и постигане на 

специфичните цели 

Препоръките на Комисията относно стратегическия план по ОСП на България  са 

насочени към конкретните икономически, екологични и социални цели на бъдещата 

ОСП, и по-специално амбицията и конкретните цели на стратегията „От фермата до 

трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. Както се посочва в 

стратегията „От фермата до трапезата“, Комисията приканва България в своя 

стратегически план по ОСП да определи изрични национални стойности по отношение 

на целите на Зеления пакт, като се вземат предвид конкретното положение в страната 

и следните препоръки: 
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Насърчаване на развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на 

селското стопанство с цел гарантиране на продоволствената сигурност 

 Подобряване на жизнеспособността и рентабилността на сектора чрез 

подпомагане на оптимизацията на структурата на земеделските стопанства, на 

развитието на сектори като зеленчукопроизводство, отглеждане на овощни 

насаждения и тревопасни животни и инвестиции в модернизацията на 

производството. 

 Повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на сектора чрез 

подпомагане по-специално на по-голямата достъпност и използване на 

технологии, иновации, търговски инициативи, професионално обучение на 

земеделските стопани и по-широко използване на инструменти за управление на 

риска. 

 Подобряване на жизнеспособността на по-малките и средните земеделски 

стопанства с по-висок потенциал за развитие чрез поефективно насочване на 

подпомагането на доходите, например чрез прилагане на допълнителното 

преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и намаляване на 

плащанията. 

 Подобряване на положението на земеделските стопани във веригата за доставки 

на храни. Препоръчаните подходи включват: подпомагане на преработката и 

търговията със селскостопански продукти с висока добавена стойност (например 

съгласно схемите за качество на ЕС и националните схеми за качество); и 

подобряване на позицията на земеделските стопани чрез стимулиране на обмена 

на знания и насърчаване на различни форми на сътрудничество, по-специално 

между биологичните земеделски стопани. 

Укрепване на грижите за околната среда и действията в областта на климата и принос 

за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата 

 Справяне с тенденциите за увеличаване на различни от CO2 емисии на парникови 

газове и емисии на амоняк от почвите, по-специално предизвикани от 

увеличеното наторяване. За тази цел България следва да повиши съдържанието 

на органични вещества в почвата и да съхрани плодородието на почвата чрез 

насърчаване на по-удължен и поразнообразен сеитбооборот, подходяща почвена 

покривка, по-добро управление на остатъците, по-балансирано и по-ефикасно 

управление на хранителните вещества и алтернативни мерки за преодоляване на 

продължаващите случаи на изгаряне на открито на селскостопански остатъци. 

България следва да обмисли комбинирането на тези мерки с поамбициозни 

техники за управление на почвата с цел обръщане на хода на ерозията на почвите 

в районите, които са най-силно засегнати от този проблем. 

 Намаляване на замърсяването на въздуха и на различните от CO2 емисии на 

парникови газове чрез подобряване на управлението на оборския тор 

(разпръскване, съхранение) и чрез използване на оборския тор за устойчиво 

производство на биогаз в съответствие със стратегията на ЕС за метана. 

 Подобряване на адаптивността на секторите на селското и горското стопанство 

към изменението на климата чрез подкрепа на плановете за устойчивост на 

земеделските стопанства/засушаването; икономии на вода чрез адаптиране на 

културите, екологосъобразно повторно използване на водата и ефикасни 

напоителни системи в регионите, които зависят от напояването; 

оползотворяване/увеличаване на особеностите на ландшафта, като например 
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дървета, позволяващи защита срещу градушки или други екстремни 

метеорологични явления. 

 Принос към целта на Зеления пакт на ЕС за зони с високо разнообразие в 

селскостопанския ландшафт чрез подкрепа за подходящи селскостопански 

практики, включително създаване и поддържане на особености на ландшафта 

върху земеделските земи и увеличаване на подкрепата за поддържане и 

подобряване на земеделските земи с висока природна стойност. Тези усилия 

следва също така да подпомогнат възстановяването и поддържането на 

защитените местообитания и видове, включително тези, посочени в рамката за 

приоритетни действия (РПД) за финансиране по линия на ОСП. 

 Насърчаване на устойчиво управление на горските земи и залесяването, 

подобряване на многофункционалността, защитата на горите и възстановяването 

на горските екосистеми с цел постигане на добро състояние на местообитанията и 

видовете, свързани с горите и изграждане на устойчивост на заплахи като 

въздействието на изменението на климата. За тази цел следва да се насърчават 

стратегии за управление на горите, които да увеличат максимално видовото, 

генетичното и структурното разнообразие. 

 Принос към целта на Зеления пакт на ЕС относно биологичното земеделие чрез 

подпомагане на преобразуването и поддържането на биологично земеделие в 

полза на дивата флора и фауна и екосистемите (както и потенциалните 

икономически печалби). 

Укрепване на социално-икономическата структура на селските райони и решаване на 

социалните проблеми 

 Създаване на възможности за заетост и подобряване на условията за развитие на 

стопанска дейност в селските райони чрез целенасочени инвестиции в 

биоикономиката, горското стопанство, подобряването на широколентовата 

мрежа от ново поколение (NGA) и подобряване на достъпа до финансиране за 

новите участници и младите земеделски стопани. 

 Намаляване на бедността, обезлюдяването и социалното изключване в селските 

райони чрез продължаване на подкрепата за стратегически дългосрочни 

инвестиции в инфраструктура (например пътищата и канализационните системи 

в селските райони) и услуги (свързани с предоставяне на медицински грижи, 

образование и свободно време). Цялата тази подкрепа следва да отчита 

динамично променящата се ситуация в тези райони и възможното 

взаимодействие с други европейски и национални фондове. 

 Принос за постигането на целта на Зеления пакт на ЕС относно продажбите на 

антимикробни средства чрез полагане на значителни усилия за чувствително 

намаляване на употребата на антимикробни средства в животновъдството, като 

се има предвид, че продажбите в България са над средното за ЕС, чрез използване 

на всички налични инструменти, включително инструментите по ОСП, с цел 

подпомагане на земеделските стопани, като например насърчаване на най-

добрите практики за намаляване и разумна употреба на антимикробни средства, 

заедно с подобряване на управлението на животновъдството, биологичната 

сигурност, профилактиката и контрола на инфекциите. 

 Значително подобряване на биологичната сигурност и хуманното отношение към 

животните чрез подпомагане на подобряването на практиките за управление на 

животновъдството, особено по отношение на свинете, и чрез насърчаване на най-
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добрите практики за подобряване на отглеждането на животните, 

профилактиката и контрола на инфекциите. 

 Принос към целите на Зеления пакт на ЕС относно пестицидите чрез увеличаване 

на усилията за намаляване на количествата най-опасни използвани пестициди, 

както и рисковете, свързани с тях, и чрез насърчаване на устойчивото използване 

на пестициди, по-специално като се гарантира въвеждането на практики за 

интегрирано управление на вредителите. 

Какво означава новата ОСП за България? 

На 7 декември 2022 г. ЕК одобри Стратегическия план на България по Общата 

селскостопанската политика (2023-2027), след в него са отразени горепописаните 

препоръки. За периода 2023-2027 г., България ще получи следната подкрепа по 

одобрения план: 

 Принос на ЕС (€) 
Национален принос 

(€) 

Общо публичен принос 

(€) 

Преки плащания 4 118 959 730 н/п 4 118 959 730 

Секторна 

подкрепа 
107 931 612 15 479 135 123 410 747 

Развитие на 

селските райони 
1 411 630 215 2 070 297 857 3 481 928 072 

Общо 5 638 521 557 2 085 776 992 7 724 298 549 

 

Националното финансиране не включва допълнително национално финансиране, 

посочено в член 146 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Преките плащания включват 

разпределения за памук, определени в приложение VIII към Регламент (ЕС) 2021/2115 

и отразяват възможните трансфери между стълбовете. Плащанията за подпомагане 

по Регламент (ЕС) № 1308/2013 не са включени в СП по ОСП. Националното 

финансиране за секторна подкрепа се отнася само за пчеларството. Развитието на 

селските райони отразява възможните трансфери между стълбовете и включва 

техническа помощ. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ЕС ЗАПАЗЕНО ЗА В евро 

Млади земеделски стопани (обновяване на поколенията) 127 593 295 

Цели, свързани с околната среда и климата по ЕЗФРСР 547 115 007 

Екосхеми по преките плащания  1 026 589 665 

LEADER 113 865 060 

Допълнително преразпределително плащане 470 796 242 

 

Подпомагането на доходите заема важно място в българския план за намаляване на 

разликата в доходите между земеделските стопани и работниците в други сектори. За 

да се постигне по-справедливо разпределение на подпомагането, малките и средните 

стопанства ще получат преразпределително плащане, а за по-големите стопанства 

ще се прилага таван от 100 000 евро. Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за 

подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, 

които изпитват затруднения. По отношение на екологичните действия планът ще 

гарантира, че над 80 % от обработваемата земя има минимална почвена покривка в 

чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата. В плана на България 

се предвиждат и специфични инвестиции за увеличаване на площта за биологично 

земеделие. Финансирането за развитие на селските райони ще спомогне за справяне 

с предизвикателствата, свързани с обезлюдяването, бедността и застаряването на 

населението. Планът ще подкрепи създаването на 9 413 работни места и 650 

инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или 
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реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни 

пътища, училища и детски градини. Повече от 5 200 млади земеделски стопани също 

ще получат специална подкрепа за започване на дейност. 

Какво предлага проектът на Стратегическия план по отношение на биоземеделието? 

1) Интервенции под формата на преки плащания 

Код на интервенцията: I.В.1; Име на интервенцията: Еко схема за биологично 

земеделие (селскостопански животни) 

Чрез прилагане на интервенцията се цели да се подпомогнат земеделските стопани, 

които прилагат методите на биологичното земеделие в техните стопанства. Очаква се 

интервенцията да доведе до положителен ефект и принос към устойчивото развитие 

на земеделието като допринесе за подобряване състоянието на околната среда. 

Ангажиментите са за период от една календарна година. Подпомагането по тази 

интервенция се предоставя под формата на годишно плащане на хектар за 

направените допълнителни разходи и пропуснатите приходи в резултат на поетите 

задължения съгласно чл. 31(7)(б) от проекта на Регламент за Стратегическите 

планове. Земеделските стопани трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 

2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични 

продукти и да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично 

производство (не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на 

кандидатстване въз основа на наличните данни в регистъра на биологичните 

оператори към тази дата), одобрено от министъра на земеделието. Интервенцията е 

насочена за подпомагане само на земеделски стопани със селскостопански животни 

(биологични и в преход) от следните видове – говеда, биволи, овце и/или кози, свине 

за пасищно отглеждане – Източно балканска свиня (съгласно приложимото 

национално законодателство) и стопанисват постоянно затревени площи и/или 

площи, заети с фуражни култури (биологични и в преход). Планираната единична сума 

за подпомагането е в размер на 357,85 евро на ха и представлява пълна компенсация. 

Вариация в ставката може да има според нивото на площите, обхванати от 

задълженията в еко схемите в случаите на заявен по-висок размер на площите от 

планирания. Годишното ориентировъчно разпределение на финансовите средства за 

тази интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в размер на 40 999 948,05 

евро (Принос на Съюза). 

Код на интервенцията: I.В.2; Име на интервенцията: Еко схема за поддържане и 

подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура 

С интервенцията се цели засилване на приноса на директните плащания за 

биологичното разнообразие в земеделските земи. Действието на интервенцията е 

насочено и към създаването на условия за постигане на целите на зелената сделка и 

най-вече към: връщане на най-малко 10% от земеделските площи с ландшафтни 

характеристики с голямо разнообразие до 2030 г. Интервенцията допринася за борба 

с ерозията на почвата и предотвратява деградацията на почвите. Предвидените 

задължения водят до предпазване на естествената среда, чрез борба с инвазивни и 

неспецифични за региона видове. Интервенцията е насочена към повишаване на 

качеството и количеството на зелената инфраструктура в земеделските земи, което 

ще окаже положително въздействие върху биологичното разнообразие, качеството 

на водите, поддържането на почвите. Видовете екологична инфраструктура обект на 

тази мярка са: живи плетове или редици от дървета; отделни дървета; дървета в група; 

дървесни противо-ерозионни пояси; синори; влажни зони; зелени зони около водни 

течения; тераси; ивици по краищата на гори; буферни ивици. Земеделски стопани, 
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които отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани“. Земеделските 

площи трябва да отговарят на дефиницията за допустим хектар, а допустимите 

бенефициенти са земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни 

земеделски стопани“. Плащането е на хектар допустима земя, обхваната от 

задълженията по интервенцията. Планираната единична сума за подпомагането е 

както следва: за постоянно затревени площи – 290,00 евро, за трайни насаждения - 

901,17 евро, за обработваеми земи, площи и дейности над ДЗЕС8 - 696,86 евро, за 

обработваеми земи – дейности над ДЗЕС8 - 286,33 евро. Годишното ориентировъчно 

разпределение на финансовите средства за тази интервенция за периода 2023 – 2027 

г. е предвидено в размер на 171 925 589,85 евро (Принос на Съюза). 

Код на интервенцията: I.В.3; Име на интервенцията: Еко схема за запазване и 

възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично 

наторяване 

Интервенцията следва да допринасе за изпълнението на целта за намаляване на 

загубите на хранителни вещества с поне 50%, като същевременно се гарантира, че 

няма влошаване на плодородието на почвата; и за изпълнението на целта да се 

намали използването на торове поне с 20 % до 2030 г. Схемата предвижда два 

основни похвата на внасяне на външна органична материя в почвата: отглеждане на 

подходящи видове междинни непроизводствени култури с последващо зелено 

торене; внасяне на външна органична материя обект на продукти от кръговата 

икономика (третирана органична материя от отпадъчна биомаса). С интервенцията се 

цели намаляване на употребата на изкуствени торове – заместването им с естествени 

хранителни вещества образувани в следствие на внасянето на външна естествена 

органична материя. Прилагането на практиките в интервенцията е насочено към 

запазване и повишаване на количеството на хранителни вещества в почвата чрез 

внасянето на органична материя в максимално подходящ вид и качество за почвата, 

вследствие на внасяне на органични подобрители. Микробиалните торове и 

оборският тор като допринасящи за почвеното плодородие чрез естествени процеси 

биха могли да се използват като подобрители на почвата в контекста на еко схемата. 

Идеята е азотът от изкуствените торове да се замести от влагане на зелено торене и 

органично наторяване. Еко схемата е допустима за прилагане върху различните 

типове земеделски площи в стопанството. Земеделският стопанин доброволно 

решава с кои площи да участва в еко схемата без задължение да е приложимо за 

цялата площ на стопанството. Върху една земеделска площ може да се получи 

подпомагане само за една от възможните опции на изброените практики. Допустими 

са земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни земеделски 

стопани“. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната от 

задълженията по интервенцията. Годишното ориентировъчно разпределение на 

финансовите средства за тази интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в 

размер на 143 377 883,96 евро (Принос на Съюза) при планирана единична сума за 

подпомагане 66,83 евро.  

Код на интервенцията: I.В.4; Име на интервенцията: Еко схема за намаляване 

използването на пестициди 

Изискванията в интервенцията осигуряват намаляване на количествата на 

използвани продукти за растителна защита (ПРЗ) при отглеждане на 

растениевъдната продукция. Стимулира се използването на наукосъобразни и 

щадящи технологии за намаляване на количеството на използване на ПРЗ. 

Интервенцията е пряко насочена към запазване на екологичното състояние на 

почвите и към намаляване на количеството остатъчни химически вещества в 
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произведената храна. Интервенцията влияе съществено на запазването и 

подобряването на биологичното разнообразие, както на животинските, така и на 

растителните видове в земеделските земи. Предвидените действия на интервенцията 

са насочени за опазване и подобряване на качеството на водите в страната. 

Допустими са земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни 

земеделски стопани“. лащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната от 

задълженията по интервенцията. Годишното ориентировъчно разпределение на 

финансовите средства за тази интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в 

размер на 173 757 912,85 евро (Принос на Съюза) при планирана единична сума 65,27 

евро за пестициди за ограничение за обработваеми земи, 5,88 евро за пестициди за 

ограничения за постоянно затревени площи и 123,48 евро за пестициди за 

ограничения за трайни насаждения.   

Код на интервенцията: I.В.5; Име на интервенцията: Еко схема за екологично 

поддържане на трайните насаждения 

С поддържането на азотфиксиращи култури се постига подобряване на хранителния 

баланс и директно се намалява количеството на влаганите хранителни елементи с 

торенето. Поддържането на ивици с естествена растителност по краищата на 

трайните насаждения без прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) създава 

естествена преграда от изтичане на остатъци от ПРЗ извън парцела на трайните 

насаждения. Изброените практики в интервенцията се прилагат върху частите от 

парцели с трайни насаждения като площите, с които участва по интервенцията са по 

избор на земеделския стопанин. Земеделските стопани прилагат земеделски 

практики от изброените: засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с 

подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни 

видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения с 

цел на намаляване на влаганите изкуствени торове и/или поддържане на ивици, 

заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, 

върху които не се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). Допустими са 

земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни земеделски 

стопани“. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната от 

задълженията по интервенцията. Годишното ориентировъчно разпределение на 

финансовите средства за тази интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в 

размер на 37 419 000,00 евро (Принос на Съюза) при планирана единична сума 114,53 

евро за екологични трайни насаждения за междуредия и 61,20 евро за екологични 

трайни насаждения за ивици по краищата. 

Код на интервенцията: I.В.6; Име на интервенцията: Еко схема за екстензивно 

поддържане на постоянно затревените площи 

Интервенцията надгражда в качествен аспект състоянието на постоянно затревените 

площи и въвежда екстензивен режим на управление на пасищната екосистема. От 

екстензивно управление чрез паша се нуждаят всички природни местообитания и 

местообитания на видове за подобряване на природозащитното състояние във и 

извън Натура 2000. Интервенцията ще подобри състоянието на защитени видове, 

включително птици, като подобри местообитанията им, включително средата за 

размножаване и хранителната им база, по-специално ще предотврати намаляването 

на популациите на птици в земеделските земи и рязкото намаляване на 

разнообразието от насекоми и др. видове, включително ще има значителен принос 

към опазване на опрашителите. Не на последно място интервенцията ще предотврати 

загубата на пасищната екосистема, чрез намаляване на процесите на утъпкване и 

ерозия, рудерализация и развитие на нетипични видове, което значително подобрява 
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способността на пасищните системи да поглъщат въглерод и да смекчават 

климатичните промени. Земеделските стопани прилагат на постоянно затревените 

площи земеделски практики, които са полезни за климата и околната среда от 

изброените: екстензивна паша за поддържане и подобряване на състоянието на 

постоянно затревените площи с пасищни животни; прилага се забрана за разораване 

на заявените през съответната година постоянно затревени площи като тази забрана 

се следи в рамките на календарната година. Допустими са земеделски стопани, които 

отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани“. Плащането е на хектар 

допустима земеделска земя, обхваната от задълженията по интервенцията. 

Годишното ориентировъчно разпределение на финансовите средства за тази 

интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в размер на 109 747 600,00 евро 

(Принос на Съюза) при планирана единична сума 80,00 евро. 

Код на интервенцията: I.В.7; Име на интервенцията: Еко схема за поддържане и 

подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми 

Интервенцията е насочена към поддържане и подобряване на биоразнообразието в 

горски екосистеми като въвежда практика в граничните земеделски земи да се 

отглеждат култури достигнали степен на зрялост, които са благоприятни за 

изхранване на диви животни. Отглежданите култури не се третират с продукти за 

растителна защита, което повишава екологичната стойност на практиката като 

намалява химическия натиск върху земеделската площ. Отглежданите земеделски 

култури в рамките на интервенцията не се използват за добиване на продукция, а се 

оставят за изхранване на дивите животни и птици, което цели подобряване на 

биологичното разнообразие.  Допустими са земеделски стопани, които отговарят на 

изискванията за „активни земеделски стопани“. Плащането е на хектар допустима 

земеделска земя, обхваната от задълженията по интервенцията. Годишното 

ориентировъчно разпределение на финансовите средства за тази интервенция за 

периода 2023 – 2027 г. е предвидено в размер на 29 564 650,00 евро (Принос на Съюза) 

при планирана единична сума 215,00 евро.  

Код на интервенцията: I.В.8; Име на интервенцията: Еко схема за разнообразяване на 

отглежданите култури  

Изискванията в интервенцията осигуряват по-голям брой на отглежданите в 

земеделското стопанство земеделски култури. Увеличеният брой различни култури 

допринася за минимизиране на рисковете за стопанството вследствие на 

климатичните промени (адаптация и смекчаване) чрез диверсифициране на 

културите. Посредством интервенцията се цели подобряване на сеитбооборота на 

културите, който увеличава съдържанието на хумус и хранителни вещества в почвата 

и предпазва от ерозия, като се осигури наличието на постоянна почвена покривка, за 

да се избегне отмиването и уплътняването на почвата. Създават се естествени 

коридори (местообитания) и хранителна база за защитени видове, включително 

птици. Интервенцията предотвратява развитието на монокултурно земеделие като 

таргетира поддържането на по-голям брой различни култури в стопанството. 

Допустими са земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни 

земеделски стопани“. Плащането е на хектар допустима земеделска земя, обхваната 

от задълженията по интервенцията. Годишното ориентировъчно разпределение на 

финансовите средства за тази интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в 

размер на 319 797 080,00 евро (Принос на Съюза) при планирана единична сума 37,00 

евро за разнообразяване на култури от 10-30 ха и 48,00 евро за разнообразяване на 

култури до 10 ха.  
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2) Интервенции за развитие на селските райони 

Код на интервенцията: II.A.1; Име на интервенцията: Биологично растениевъдство 

Чрез прилагане на интервенцията се цели да се подпомогнат земеделските стопани, 

които искат да прилагат методите на биологичното производство в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти в стопанствата, като се покрият разликите в 

допълнителните разходи и пропуснатите приходи при биологичния начин на 

отглеждане на земеделската продукция, сравнени с конвенционалните методи на 

производство. Очаква се интервенцията да доведе до положителен ефект и принос 

към устойчивото развитие на селските райони, като допринася за околната среда и 

смекчаването на последиците от изменението на климата. Предвид факта, че 

повечето биологични производители предпочитат да развиват къси вериги на 

доставки, се очаква също да допринесе за развитието на малките общности в селските 

райони. Дейностите по интервенцията ще допринесат и за постигането на целите на 

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и ще удовлетвори 

заложените цели в стратегията от „Фермата до трапезата“ и съответно в План за 

действие за развитие на биологичното производство. Интервенцията също така 

реферира и към Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за 

периода 2021-2027 г. Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата 

на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ по направленията за 

две операции: 

• „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ - ангажиментът за 

операцията е пет годишен в случаите, в които площите в стопанството са встъпили в 

период на преминаване към биологично растениевъдство. Въпреки че 

продължителността на периода за преминаване към биологично земеделие варира в 

зависимост от вида на отглежданите култури (между 2 и 3 години), помощта за 

подпомагането за прериода на преход се отпуска за срок от 5 години, считано от 

първата година на подаване на заявлението за помощ, за да се подкрепят всички 

земеделски стопани в промяната на техните практики, като им позволяват да 

придобият необходимите технически умения до постигане на стабилно ниво на добив. 

След изтичането на този период земеделският стопанин следва да предостави 

сертификат за биологична продукция. В случаите, в които съществуващите 

биологични стопанства добавят площи в период на преминаване към биологично 

земеделие, то тези площи получават подпомагане за целият период на ангажимента. 

Площите, преминали период на преход и получили подпомагане по операцията, не 

могат да бъдат подпомагани отново по същата операция. Площите, подпомогнати по 

мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г, както и площите, за които е бил 

отнет сертификат и/или за които е започнал нов преходен период, не могат да 

участват за подпомагане по тази операция. 

• „Плащания за поддържане на биологично земеделие“ - кандидатите за 

подпомагане поемат ангажимент да прилагат методите на биологично производство 

за период от пет последователни години. След изтичане на петгодишния период на 

ангажимента, кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до 

изтичане на програмния период. Земеделските стопани следва да предоставят всяка 

година от поетия многогодишен ангажимент: сертификат за произведена от тях 

биологична растителна продукция; доказателства за реализация на сертифицираната 

биологична продукция, за която са получили подпомагане по операцията. 
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Допустими са земеделски стопани, които са регистрирани съгласно националното 

законодателство, имащи сключен договор с Контролиращо лице. 

За дейностите по операциите от интервенцията финансовото подпомагането се 

определя въз основа на дегресивни ставки на база заявения размер на площи от 

съответната група култури в стопанството. Изчисленията се извършват на база 

средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както 

следва: 

 за размер на площите до 50 ха – ставка 100%; 

 за размер на площите от 50.01 ха до 100 ха – ставка 50%; 

 за размер на площите над 101 ха – ставка 10%. 

За културите попадащи в групата на полските култури, както и за маслодайната роза 

изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към 

декларираните площи както следва: 

 за размер на площите до 100 ха – ставка 100%; 

 за размер на площите от 101 ха до 250 ха – ставка 50%; 

 за размер на площите над 251 ха – ставка 10%. 

Подпомагането за сортове маслодайна роза от вида на Rosa damascena и Rosa Alba ще 

се извършва само на територията определена в географския район на защитеното 

географско указание „Българско розово масло“. 

За да се спази бюджетния пакет, горна граница (таван) за стопанство може да се 

определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато 

на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран. 
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Годишното ориентировъчно разпределение на финансовите средства за тази 

интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в размер на 132 551 410,00 евро 

(Принос на Съюза) и 331 378 525,00 евро (общи публични разходи) при планирана 

единична сума за плащания за преминаване към биологично растениевъдство 693,00 

евро общо публични разходи и планирана единична сума за плащания биологично 

растениевъдство 557,00 евро общо публични разходи.  

Код на интервенцията: II.A.9; Име на интервенцията: Биологично пчеларство 

Целта на интервенцията е да се насърчат земеделските стопанства да практикуват 

щадящи природата методи на земеделие, което не означава само забрана на 

използването на химически синтезирани продукти за растителна защита и минерални 

торове, но също така има за цел: производство на здравословни, качествени и 

безопасни храни; опазване на природните ресурси (почва-вода-въздух); активно 

опазване на околната среда и биологичното разнообразие; и устойчиво управление на 

невъзобновяеми природни ресурси. Интервенцията подкрепя прилагането на 

биологично пчеларство, както и преминаването към биологично пчеларство, тъй като 

тези щадящи природата селскостопански практики допринасят значително за 

предоставянето на обществени блага, по-специално опазването или подобряването 



 

 

 33 

на биологичното разнообразие. Също така произведената продукция ще допринесе за 

увеличаването на разнообразието от биологични продукти на пазара. От друга страна, 

интервенцията ще предостави и голяма възможност за създаване на работни места и 

съживяване на селските райони. Това е важно и с оглед на нарастващото търсене на 

биологични продукти, произведени на местно ниво. Допустими са земеделски 

стопани, които са регистрирани съгласно националното законодателство, имащи 

сключен договор с Контролиращо лице. Подпомагането по интервенцията се 

предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, като 

ангажиментът по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ 

е с продължителност една година, а ангажиментът по операция „Плащания за 

поддържане на биологично пчеларство“ е 5 години. 

Плащания за преминаване към биологично пчеларство: 

 от 20-80 пчелни семейства 1 894 евро на стопанство 

 от 81-100 пчелни семейства 3 308 евро на стопанство 

 от 101-120 пчелни семейства 4 014 евро на стопанство 

 от 121-140 пчелни семейства 4 721 евро на стопанство 

 от 141-160 пчелни семейства 5 427 евро на стопанство 

 от 161-180 пчелни семейства 6 134 евро на стопанство 

 от 181-200 пчелни семейства 6 841 евро на стопанство 

 от 201-250 пчелни семейства 8 077 евро на стопанство 

 от 251-500 пчелни семейства 13 377 евро на стопанство 

 над 501 пчелни семейства 21 326 евро на стопанство 

Плащания за поддържане на биологично пчеларство: 

 от 20-80 пчелни семейства 1 595 евро на стопанство 

 от 81-100 пчелни семейства 2 708 евро на стопанство 

 от 101-120 пчелни семейства 3 264 евро на стопанство 

 от 121-140 пчелни семейства 3 820 евро на стопанство 

 от 141-160 пчелни семейства 4 377 евро на стопанство 

 от 161-180 пчелни семейства 4 933 евро на стопанство 

 от 181-200 пчелни семейства 5 489 евро на стопанство 

 от 201-250 пчелни семейства 6 463 евро на стопанство 

 от 251-500 пчелни семейства 10 635 евро на стопанство 

 над 501 пчелни семейства 16 893 евро на стопанство 

Годишното ориентировъчно разпределение на финансовите средства за за тази 

интервенция за периода 2023 – 2027 г. е предвидено в размер на 13 722 003,00 евро 

(Принос на Съюза) и 34 305 009,00 евро (общи публични разходи). 

От представените данни по-горе могат да бъдат изведени следните основни 

тенденции за България за сектор биоземеделие и биопродукти: 

 за 2020 г. биологичната земеделска земя в България е 116 253 хектара или 2,3 % от 

общата земеделска земя, от които 96 481 хектара изцяло сертифицирани и 19 779 

хектара в преход; спрямо 2018 и 2019 се наблюдава намаляване на биологичната 

земеделска земя в България;  

 за 2020 г. обработваемата биологична земеделска земя в България е 61 249 

хектара, трайните насаждения – 24 849 хектара и пасищата – 30 154 хектара, 

спрямо 2018 и 2019 не се наблюдават трайни тенденции на повишаване на 

използваемостта на био земеделската земя в България; 
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 за 2020 г. био производителите в България са 5 942, преработвателите са 249, 

вносителите са 22 и износителите – 2; спрямо 2018 и 2019 се наблюдава спад в броя 

на биооператорите в България; 

 за 2020 г. продажбите на дребно на биопродукти в България възлизат на 33,3 млн. 

евро, като спрямо 2018 и 2019 продажбите на дребно на биопродукти се запазват 

на относително същото равнище и през трите години; 

 за 2020 г. консумацията на биопродукти на глава от населението възлиза на 5 евро 

на човек, спрямо 2018 и 2019 се наблюдава минимален ръст в био консумацията на 

глава от населението, изразена в евро на човек; 

 за 2020 г. вносът на биопродукти в България възлиза на 15 330,70 тона, като спрямо 

2018 и 2019 се наблюдава ръст на вноса; 

 за трите поредни години 2018, 2019 и 2020 г. България отчита един и същи брой на 

биологичните пчелини кошери - 264 069; 

 наблюдава се положителна, но нетрайна тенденция при производствения обем на 

биологичните аквакултури - за 2018 г. България отчита 2 000 тона, за 2019 г. - 5 004 

тона, а за 2020 – 3 004 тона 

 липсва ясно изразено повишаване на биологичните площи при всички култури в 

България, при доста от културите дори има спад на биологичните площи, от което 

може да се направи изводът, че тенденцията за повишаване на биологичните 

площи в България е много слаба за периода 2018-2020 г. 

2.1. Биоикономиката – потенциал за развитие в област Хасково 

Състоянието и потенциалът за развитие на биологичното производство в област Хасково 

са подробно анализирани в дейност 3.1.1 в рамките на настоящия проект - Проучване на 

биологичното производство в област Хасково. За целите на проучването са използвани 

данни от Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на 

земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин към Януари, 2023 г., 

както и данни от електронната система на ДФЗ за плащанията за био земеделие. 

Според данните за 2021 г. в област Хасково заявилите и съответно получили средства за 

биологично растениевъдство и биологично животновъдство са 184 оператори. Най-много 

биологични производители, получили европейски средства има в община Свиленград – 

43, следвани от Харманли и Хасково, където съответно са регистрирани 42 и 37. С най-

малко регистрирани оператори, получили безвъзмездни средства е община 

Симеоновград, където има един биологичен производител. 

По отношение на размера на получените средства в областта може да бъде изведено, че 

91,2 % от плащанията са за биологично растениевъдство, което се оформя като тенденция 

и от данните в Електронния регистър на производители, преработватели и търговци на 

земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. Общата стойност на 

средствата, получени от био производителите в областта за 2021 г. възлиза на 2 674 

469,95 лв. 

Произведената биологична продукция в област Хасково се разпределя по общини както 

следва: в община Свиленград има най-голямо количество биологична продукция в 

областта – 1 336,36 т. през 2022 г., следвана от община Харманли с 1 336,26 т. Заедно двете 

общини формират повече от 60 % от произведена биологична продукция през 2022 г. в 

област Хасково. Най-малко количества са регистрирани при община Симеоновград – 7,07 

т. 

От направено проучване по настоящия проект /дейност 3.1.1/ става ясно, че основните 

култури, които се отглеждат в област Хасково по биологичен начин са: сливи, орех и 
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бадеми, формиращи 28,2% от общо сертифицираните дейности. От животновъдството с 

преобладаващ дял (88,4%) е пчеларството и производството на пчелини продукти. Като 

цяло прави впечатление концентрацията на отглеждани култури по биологичен начин за 

сметка на преработката и търговията, което демонстрира добре изградената структура в 

селското стопанство и наличието на повече производители, отколкото търговци и 

преработватели. 

Приблизително 2% от обработваемата площ в областта е сертифицирана като 

биологична или в преход /4 295,36 ха/ според наличните данни от публикуваните 

сертификати на биологичните производители.  

Разпределение на сертифицираните био площи по общини:  

 Община Маджарово: 1493,24 ха 

 Община Свиленград: 1059,12 ха 

 Община Харманли: 804,63 ха 

 Община Хасково: 526,86 ха 

 Община Ивайловград: 117,90 ха 

 Община Стамболово: 88,92 ха 

 Община Любимец: 69,98 ха 

 Община Димитровград: 64,68 ха 

 Община Тополовград: 42,41 ха 

 Община Минерални бани: 25,74 ха 

 Община Симеоновград: 2,52 ха 

Сертифицираните поддейности според информацията за произведеното количество към 

2022 г: 

 Мека пшеница-зимна: 569,46 т. 

 Лук: 418,64 т. 

 Ливади за косене: 406,88 т. 

 Люцерна: 357,73 т. 

 Пъпеши: 283,30 т. 

 Винени лозя: 280,23 т. 

 Домати: 179,05 т. 

 Дини: 150 т. 

 Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша): 147,81 т. 

 Рапица-зимна: 136,39 т. 

 Сливи: 135,73 т. 

 Бял трън: 134,17 т. 

При сектор „животновъдство“ според наличните данни:  

 Произведената продукция от сектор „животновъдство“ възлиза на 159,16 т. 

биологичен продукт;  

 най-много биологични оператори в областта има в дейност „Пчеларство и пчелни 

продукти“ 

 най-много произведено количество биологичен продукт през 2022 г. има в 

дейност „Пчеларство и пчелни продукти“ - 74,41 т. 

 В дейност „Говеда и биволи за клане“ и „отглеждане на говеда“ има произведен 

71,46 т. биологичен продукт през 2022 г. 

 13,3 т. е количеството сертифицирано като био биволско мляко 

 Най-много животински единици има регистрирани в дейност „Пчеларство и 

пчелни продукти“: 5342 пчелни семейства 
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 751 животински единици са сертифицирани в дейност „A2000B Говеда и биволи за 

клане“, а в  дейност „A2000B Говеда“ – 638 бр. животински единици 

Основен сектор на биологичното производство в област Хасково е и лозарството и 

винопроизводството. Заслуги за качествата на Хасковските вина имат специфичните 

почвено-климатични характеристики и древната традиция в областта на лозарството и 

винопроизводството в Хасково. През последните няколко години се наблюдава 

увеличаване на площите с винени сортове лозя, отглеждани по биологичен начин. 

Винените лозя, съставящи структуроопределящия отрасъл в областната икономика – 

винопроизводство също заемат значителен дял при биологичните производства по 

брой– 12 производители. За последната година са се увеличили и площите с постоянни 

ливади и пасища с 1 061 ха за 2021 спрямо 2020 г. Броят на регистрираните 

селскостопанските животни през 2021 г. спрямо 2020 г. като цяло е намалял. Продължава 

положителна тенденция на увеличаване броя на регистрираните като земеделски 

стопани пчелари, като техният брой от 23076 през 2018 година е нараснал до 23864 за 

2019 г. Броят на пчелните семейства в система на контрол бележи ръст в сравнение с 

предходната година. Предпоставка за това увеличение е добрият прием на биологично 

произведения пчелен мед на международните пазари. 

Според данните на Електронния регистър към МЗХ в областта преобладаващ отрасъл на 

селското стопанство е биологичното растениевъдство (83.4%). С 11.6% дял в структурата 

на биологичното производство в област Хасково е животновъдството, което основно се 

свързва с пчеларството. При няколко ЗП  е налице също отглеждане говеда и биволи. 7 на 

брой са преработващите оператори, регистрирани в общините Маджарово, Хасково, 

София и Димитровград. Според наличната информация преработващите био оператори в 

областта са ангажирани с: месни разфасовки; месо-зеленчукови консерви; месни 

заготовки (кайма; сурова наденица); Сурово-сушени деликатеси и колбаси; макаронени 

изделия от био лимец, био пшеница и  био ръж; лешниково масло и замразена левурда. С 

3,5% дял е „Търговията и/или складирането на биологични продукти“ представена от 

компании, работеши на територията на общините Свиленград, Хасково, Харманли и  

Димитровград. Според наличните данни от Регистъра - търговията и/или складирането 

на биологични продукти в областта е свързана с: царевица; слънчоглед; твърда пшеница; 

рапица; био кафе; био кафе капсули; червено вино; розе; биологичен краве кашкавал; 

биологично краве сирене; биологично краве кисело мляко; Биологично пастьоризирано 

краве мляко; биологичен мед; биологични бульони; био пюрета; био храни за кърмачета 

и преходни храни; лешник ядка; лешников тахан и лешниково брашно. 

В анализа на Дейност 3.1.1 от настоящия проект са представени данни, разпределени по 

териториален принцип – общините в областта, с информация за производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в тях, произведената продукция и контролирана територия. Тук трябва 

да бъде направена уговорката, че за източник на тази част от анализа е използвана 

базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин, където информацията за 

сертифицираните площи и продукция не е налична за всеки биологичен производител, т. 

к. всеки сертифициращ орган оперира с различна бланка на сертификат и документи. В 

тази връзка е възможно да се получи изкривяване на резултатите по отношение на 

сертифицираните територии и продукти като биологични или продуктите в преход. 

Източникът на информация е ограничен във времеви хоризонт (януари, 2023 г.), т. к. всеки 

производител, преработвател и търговец има възможността да се 

регистрира/пререгистрира към определена дата, съответно и данните за 
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регистрираните производителите, преработвателите и търговците на земеделски 

продукти и храни, които са с актуални сертификати към посочения период. 

От събраната информация по дейност 3.1.1 по проекта може да се направят следните 

сравнения: 

 2020 2021 2022 

Брой оператори, 

получили средства за 

био земеделие 

190 184 - 

Стойност на получените 

средства за био 

земеделие 

2 663 375,93 лв. 674 469,95 лв. - 

Производители, 

преработватели и 

търговци на земеделски 

продукти и храни, 

произведени по 

биологичен начин 

- 285 273 

„Топ 3“ по брой на 

сертифицираните 

поддейности и 

продукция на 

биологичните 

производители 

- 

Сливи 

Орех 

Бадем 

 

Сливи 

Пчелни продукти 

Орех 

Бадем 

Сертифицираната площ 

от в област Хасково като 

биологична или в 

преход 

- 3 953,94 ха 4 295,36 ха 
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3. SWOT АНАЛИЗ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

3.1. Силни страни 

 Екологични ползи – редуцирано използване на нитратите, отсъствие на 

пестицидни остатъци – безопасни продукти и храни, опазване на водите.  

 Запазване на биоразнообразието; 

 В област Хасково има подходящи почвени и климатични ресурси за развитието на 

биоземеделие. 

 Съществуват мерки за подпомагане на биологичното растениевъдство и 

животновъдство, както и на биологичното пчеларство по Стратегическия план за 

развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 

2023-2027 г. Наред с предвидените компенсаторни интервенции, са предвидени и 

редица други действия, които ще бъдат финансирани чрез стратегическия план, 

вкл. целенасочено подпомагане за биопроизводство за малки земеделски 

стопанства, подпомагане за преработка на селскостопански продукти и 

инвестиции, свързани с подобряване на конкурентоспособността в биологични 

земеделски стопанства, вкл. чрез създаване на трайни насаждения по биологичен, 

за които дейности са предвидени над 75 млн. евро публични средства, които да 

бъдат на разположение на производителите и преработвателите, имащи желание 

на прилагат този метод на производство и които да стимулират навлизането на 

нови биологични площи. 

 Мерки, които осигуряват по-добро хуманно отношение индиректно подобряват 

здравословния статус на животните; 

 Повече млади хора се насочват към биологично производство и/или преработка; 

 Осигуряването на благоприятни условия за развитие на биологичното земеделие 

е заложено в стратегически документи на национално и регионално ниво; 

 Регистрацията на продукти като ЗНП/ЗГУ/ХТСХ е възможност на производителите 

да повишат имиджа на своите продукти и им осигурява достъп до нови пазари; 

 По-високи цени за регистрираните като ЗНП/ЗГУ/ХТСХ продукти, тъй като се 

предоставя гаранция за спазване на метода на производство. 

3.2. Слаби страни 

 Неефективно производство заради сравнително малките размери на 

биологичните стопанства и по-ниски средни добиви в сравнение с еквивалентни 

биологични култури и продукти  

 Разширяване на обемите на регистрираните обекти стимулирано от възможност 

за получаване на субсидии, без реално увеличение на добивите 

 Декларираните добиви за много от културите са в пъти по-ниски от 

конвенционалните, което прави производството нерентабилно 

 Ограничено производство на биологичен фураж 

 Малък брой преработвателни предприятия – 7, като едно от тях е с регистрация в 

Столична община, но оперира на територията на област Хасково. 
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 Недостатъчно квалифицирана работна сила в сферата на биологичното 

производство 

 Няма гаранции за тези, които започват биологично производство, че в близост 

няма да се развива застрашаваща биологичното земеделие дейност 

 Производителите на биологични семена и посадъчен материал не получават 

специално подпомагане за тази дейност, което води до твърде слабо развит  пазар 

на биологични семена и посадъчен материал 

 Ограничен брой и капацитет на лабораториите за тестване на първична 

биологична земеделска продукция и на преработена продукция 

 Недостатъчно ниво на прилагане на научните достижения в биологичните ферми 

не само в област Хасково, но и в България; 

 Технологично изоставане на био фермите 

 Мнозинството от био фермерите следват логиката на конвенционалното 

производство и смятат, че при нужда могат  да използват пестициди и лекарства, 

но разрешени за биологично производство 

 Няма изградена интегрирана мрежа за консултации по биологично земеделие на 

национално ниво, което има за резултат следните негативни последствия: 1. 

Малките и средни био производители  търсят съвети, обучение, консултации, но по 

възможност безплатни – от колеги, от фирми, продаващи торове и препарати за 

растителна защита, както и от фирми, изкупуващи продукцията им; 2. Част от био 

фермерите очакват  от инспекторите от контролиращите лица консултации и 

съвети как да решат даден проблем или да изпълнят определена препоръка, и 

смятат, че тази услуга е част от заплащането на контрола; 3. Големите био 

производители плащат за професионални консултации, включително и на 

консултанти от чужбина за решаване на конкретни проблеми и въвеждане на 

новости в производството; 4. Няколко образователни, научни и консултантски 

организации предлагат съвети и обучение по биологично земеделие на пазарни 

цени, но малкият брой на консултираните ферми не им позволява да се 

усъвършенстват и да повишават постоянно квалификацията си, защото тази 

дейност не им е основна.  

 Недостатъчно използване на съвременните ИКТ 

 Липса на координация между даващите консултации по биологично земеделие  

 Липсват периодични специализирани научни и научно-приложно издания 

 Липса на информационни кампании, насочени към потребителите, за ползите и 

предимствата на биопродуктите 

 Липсва актуална информация за био производството на местно и регионално ниво. 

Статистиката, която се открива е основно на национално ниво. Информацията не е 

в редактируем формат, което затруднява нейното анализиране. Не е възможно 

адекватно планиране или провеждане на политики на регионално ниво. 

 Липсва стратегия за развитие на биологичното производство в област Хасково 

 Липсва яснота и доверие в сектора и „био“ не е достатъчна гаранция за стока 

 Преобладаваща неяснота сред потребителите за това какво означава „био“. От нея 

се възползват много производители, които използват нерегламентирани 
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определения без конкретно значение като „фермерско“, „натурално“, „домашно“ 

като еквивалент на „био“ продуктите 

 Липсва специализирана борса за биологични продукти 

 Слаби позиции на българските биологични продукти на външния пазар поради: 1) 

експорт не на крайни продукти, а на суровини; 2) липсва участиe в световни 

изложения; 3) липсва стратегия за разпространение  на информация на външния 

пазар; 4) недостатъчна информация за външния пазар на биологични продукти; 5) 

недоверие към контрола на земеделието, породено от действията на 

институциите и доверие само в определени марки и производители; 6) няма 

политика за подпомагане на износа;  

 Преобладаваща неяснота сред потребителите за това какво означава „био“. От нея 

се възползват много производители, които използват нерегламентирани 

определения без конкретно значение като „фермерско“, „натурално“, „домашно“ 

като еквивалент на „био“ продуктите 

 Липса на нагласи за сдружаване сред производителите, което е бариера пред 

успешната пазарна реализация на нишови продукти с растящ пазар 

 Създаденият Биорегистър, който следва да осигури  надеждна и пълна 

информация и прозрачност относно операторите и системата за контрол, както и 

ефикасно взаимодействие между административните структури, не изпълнява  

функциите си 

 Действащата система за контрол не може да гарантира съответствие на 

операторите с правилата за биологично производство 

 Липса на ефективна комуникация и обратна връзка  към контролиращите лица от 

страна на лицата, проверяващи операторите (от ДФЗ, БАБХ и др.) 

 Контролиращите лица не издават унифицирани сертификати, което затруднява 

сравнението на био производителите 

 Интернет продажбите на биологичните продукти не са включени в системата на 

контрол 

 Подпомагането на проекти на биопроизводителите при кандидатстването им по 

инвестиционни мерки по ПРСР, привлича към биосектора множество земеделски 

стопани без предварителни знания и реална заинтересованост от развитие на 

биоземеделие. В голяма част от случаите тези земеделски производства 

изпълняват формално ангажиментите си до приключването им, или до 

приключване на мониторинговия период, като има много случаи на нулев ефект 

по отношение на производството на биопродукти 

 Непостоянно финансиране за представяне на био продуктите на национални 

изложения (липсва сигурност и предвидимост) 

3.3. Възможности 

 Стимулиране на местните икономически инициативи отдолу-нагоре и на 

нагласите за сдружаване 

 Въвеждане на местни биологични продукти в храните, предлагани в държавни и 

общински обекти, болници, училища, военни поделения и др. 
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 Българският биосектор има редица предимства, определени от традиционните 

селскостопански практики в страната и социално-демографските  особености на 

селските райони 

 Съществуват месни породи и сортове, които могат да направят биологичното 

производство по-рентабилно 

 Разширяване на броя на производителите, обхванати от сдружения, подобряване 

на административния капацитет на Асоциацията  на биопроизводителите с цел по-

добра информираност и връзки между всички заинтересовани страни в 

биосектора 

 Наличие на разнообразни суровини за био козметика, знания и опит за 

производство на козметика, високи цени и голяма търсене в България и Европа 

 Има подходящи условия за развитие на научната дейност за биологично 

производство 

 Има изходен материал за семепроизводство на биологични семена 

 Голяма част от новите био производители са млади хора, които са по-отворени за 

знания и иновации 

 Ограничения финансов ресурс за подпомагане е фактор, който допринася в 

биопроизводстовото да се включват био производители, които не разчитат само 

на субсидия, имат добре пресметнат бизнес план, разчитат основно на пазара и 

съвременните технологии 

 Огромното търсене на здравословни и чисти продукти в световен мащаб помага 

на сектора 

 Създаване на независими специализирани борси за биологична продукция в 

големите градове 

 Имайки предвид растящите пазари за биовино в Европа, тази пазарна ниша може 

да бъде  използвана за развиване на производството  на биовино в България 

 Съществува реално търсене на български биологични продукти от много 

европейски компании 

 По-активно включване на био производителите в процеса на вземане на решения 

за сектора 

 Включване на мерки и схеми в ИПГВР на общините, РП на ниво област и ИТСР на 

ниво район за планиране, които пряко или косвено стимулират развитието на 

биологичното производство в страната 

 Въвеждане на критерии за подбор на проектни предложения и въвеждане на 

ограничения, които осигуряват справедливо и целесъобразно разпределяне на 

средствата 

 Анализ на държавните помощи за финансиране  на програми за справяне с 

болести и неприятели, за сертификация на качеството и за малки преработвателни 

линии 

3.4. Заплахи 

 Силна раздробеност на земеделските имоти, вкл. и при дребните земеделски 

стопанства, което предвид  слабата преработвателна индустрия, лошата 

информационна и транспортна инфраструктура и липсата на адекватна складова  
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и дистрибуционна мрежа в цялата страна, затруднява ефективното и 

конкурентоспособно производство 

 Неразвитият преработвателен сектор в биопроизводството задържа развитието 

на биологичното земеделие 

 Основна заплаха остава мотивацията на биопроизводителите  и решаващият за 

нея фактор на субсидиите 

 Липса на интерес от страна на биологичните производители към научни 

разработки и научни технологии за биологично производство 

 Трудна охрана на опитните площи и недобросъвестно замърсяване с химични 

вещества 

 Сриване на общественото доверие към биосектора, заради скандални ситуации 

 Липса на доверие в контрола 

 Обезлюдяването на селските райони е заплаха за дългосрочното осигуряване на 

надеждни, квалифицирани и ангажирани с биологичното земеделие човешки 

ресурси – както за предприемачески инициативи, така  и като наета работна ръка 

 Ниската покупателна способност на населението, особено в селските райони, 

където биологичната продукция се произвежда, застрашава  развитието на пазара 

на биологични стоки в дългосрочен план 

 Българското биологично производство съществува в изключително конкурентна 

среда на по-ефективно произведени и по-евтини биологични вносни стоки 

 Амортизирана и на места нефункциониращата земеделска инфраструктура  

 Недостатъчен капацитет на администрацията да отговори на 

предизвикателствата, пред които е изправен сектора  и да засили доверието на 

потребителите в биопродуктите 

4. ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕЛИ 

Био производството трябва да се развива, за да посрещне основните социални 

предизвикателства, пред които сме изправени: климата и достъпа до ресурси, енергия и 

храна. Био производството е инструмент за устойчиво социално развитие, насочен към 

осигуряване на бъдещ просперитет. 

Визия 

Област Хасково – водещо място за устойчиво био производство в България. 

Визията е последвана от пет цели, които да гарантират, че област Хасково ще стане 

водеща заинтересована страна в био производството и ще има значителен принос за 

устойчив растеж и развитие на регионално, национално и международно ниво. 

Постигането на всяка от петте цели изисква сътрудничество между публични и частни 

заинтересовани страни. 

Цели:  

1. Знания и опит – Област Хасково трябва да има достъп до знанията и експертизата, от 

които се нуждае, за да развие регионалното био производство. 

 Сформиране и утвърждаване   на компетентни експертни екипи в сферата на био 

производството в област Хасково; 
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 Иницииране на проекти/програми за научни изследвания, развитие и иновации 

(мултидисциплинарни/междусекторни/международни); 

 Осигуряване на благоприятна среда за създаване на сдружения между био 

производителите, както в област Хасково, така и с техни колеги от Българя и 

чужбина за обмяна на опит и добри практики 

2. Пазар и конкурентоспособност 

Привлекателна предприемаческа среда и среда за развитие за създаване на стойност на 

биологична основа в област Хасково. 

 Осигуряване на ефективни условия за производство и търговия на биологични 

продукти; 

 Привличане на инвеститори и предприемачи в сферата на биологичните продукти; 

 Увеличаване на пазарните възможности за продукти на биологична основа. 

3. Биологични ресурси и възвращаемост 

Област Хасково трябва да се превърне в лидер в развитието на устойчиво и основано на 

знанието производство и използване на биоресурси. 

 Допринасяне за увеличаване на устойчивото биологично производство в селското 

и горското стопанство и рибарството, базирано на вътрешни ресурси; 

 Устойчиво и основано на знанието управление на биоресурсите в региона; 

4. Сътрудничество 

Фокусът в област Хасково върху био производството трябва да осигури основата за 

съвместно, ориентирано към резултат усилие, което да създаде среда - привлекателна за 

всички съответни заинтересовани страни и обвързващо за всички участници. 

 Насърчаване на повече клъстерни проекти и укрепване на взаимодействието 

между заинтересованите страни в рамките на иновациите 

(научноизследователски и развойни институции, бизнес и финансиращи 

институции); 

 Сътрудничество и координация между партньорите за ориентиран към резултати 

дейности – участие в планиране и правене на политики на местно и регионално 

ниво; 

5. Прозрачност и комуникация 

В област Хасково трябва да се предоставя информация на бизнеса и обществото за 

възможностите и ефектите от био производството. 

 Развитие на средища за информация, диалог и сътрудничество, включително от 

международна гледна точка; 

 Повишаване на нивото на разбиране в обществото и бизнеса за необходимостта 

от преминаване към кръгова икономика, основана на биологични ресурси и опит. 
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5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВОДСТВО В ОБЛАСТ ХАСКОВО 
 

1. Знания и опит  

Област Хасково трябва да има достъп до знанията и експертизата, 

от които се нуждае, за да развие регионалното био производство 

1.1. Сформиране и утвърждаване   на компетентни експертни екипи в сферата 

на био производството в област Хасково 

Осигуряване на 

достатъчни 

правителствени субсидии 

за повишаване на 

знанията и експертния 

опит за био 

производството в област 

Хасково 

Лобиране, организиране 

на конкретни инициативи 

за привличане на 

вниманието на 

централните власти 

(министерства и 

парламент) 

Местни и регионални 

власти 

Обучителни институции 

Бизнес организации 

Създаване на център за 

био производство област 

Хасково 

Създаване на мрежи 

между регионални и 

национални 

образователни 

институции  

Местни и регионални 

власти 

клъстери, мрежи, 

технически колежи, 

бизнес  

Укрепване на експертната 

среда за развитие и 

използване на 

биотехнологии в 

преработката на биомаса 

и възпроизводството 

Създаване на платформи 

за комерсиализация 

Местни и регионални 

власти 

Образователни 

институции 

клъстери, сдружения 

бизнес 

 

Подобряване на 

знанията/експертната 

среда, свързана с 

хранителната култура и 

производството и 

дистрибуцията на храни 

Подобряване на 

експертната среда в 

сферата на био 

производството 

Местни и регионални 

власти 

Образователни 

институции 

Създаване на сдружения и 

допълнително развитие 

на връзките между 

заинтересованите страни 

Организации на био 

производители 

НПО, подпомагащи бизнес 

бизнес 

Укрепване на бизнес 

средата в сферата на био 

производството 

Развиване на клъстерната 

дейност 

Местни и регионални 

власти 

ХТПП 

Сдружение на 

Българските 

Създаване на нови 

сдружения и клъстери в 

сферата на био 

производството в област 

Хасково 



 

 

 45 

Подпомагане на вече 

създадени организации 

на био производители 

Производители на 

Биопродукти 

Бизнес организации 

Други частни 

заинтересовани страни 

1.2. Иницииране на проекти/програми за научни изследвания, развитие и 

иновации 

Кандидатстване и 

изпълнение на 

програми/проекти за 

научни изследвания и 

иновации (R&D) 

Деклариране на био 

производството като 

приоритет в разработване 

на стратегически планове 

за развитие на местно и 

регионално ниво и при 

използването на различни 

финансиращи програми 

Местни и регионални 

власти 

Създаване на фондове, 

които могат да се 

прилагат за регионални 

инициативи за 

научноизследователска и 

развойна дейност 

Местни власти 

НПО 

Банки 

Бизнес 

Разработване и участие в 

проекти на INTERREG, 

национални 

изследователски проекти 

и допринасяне с участие в 

програми на ЕС 

Местни и регионални 

власти 

Сдружение на общини 

ХТПП 

Бизнес 

Образователни 

институции 

Свързване с търговски 

среди за извличане на 

ползи 

Улесняване на 

сътрудничество между 

специализирани среди 

Местни и регионални 

власти; 

R&D среди 

Бизнес 
Привличане на партньори 

с опит, който липсва в 

областта 

1.3. Осигуряване на благоприятна среда за създаване на сдружения между 

био производителите, както в област Хасково, така и с техни колеги от 

Българя и чужбина за обмяна на опит и добри практики 

Осигуряване на 

подходящо и 

привлекателно 

образование в 

гимназиален етап и 

технически колеж в 

областта на био 

производството 

Разработване на 

образователна програма 

в областта на устойчивото 

развитие  

 

Местни и регионални 

власти 

Образователни 

институции; 

Бизнес 

Земеделски 

производители; 

Бизнес Организации 

Развитие и налагане на 

професионални програми, 

насочени към 

биоикономиката 
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Осигуряване на по-

нататъшно и 

продължаващо обучение, 

свързано с био 

производството 

Стимулиране и 

подпомагане на стажове 

за обучаващите се 

Привличане на 

необходимата експертиза 

към 

региона 

Организиране на 

инициативи за набиране 

на персонал 

Местни власти 

Бизнес 

Клъстери 

Образователни 

институции 

Разработване на 

споразумения за 

сътрудничество с 

експертни среди извън 

региона 

2. Пазар и конкурентоспособност 

Привлекателна предприемаческа среда и среда за развитие за 

създаване на стойност на биологична основа в област Хасково 

2.1. Осигуряване на ефективни условия за производство и търговия на 

биологични продукти 

Ефективни процеси на 

планиране 

Активно консултиране на 

общините и укрепване на 

експертната база по 

отношение на 

ефективното планиране 

на земеползването 

Местни и регионални 

власти 

Организации на общините  

Обучителни организации  

Активен диалог с 

общините в процесите на 

планиране 

Местни и регионални 

власти 

Земеделски 

производители 

Бизнес 

Надграждане и 

адаптиране на 

инфраструктурата, 

осигуряване на ефективни 

продуктови потоци 

Активно сътрудничество 

между различните власти, 

отговорни за 

изграждането и 

поддръжката на 

инфраструктурата /пътна, 

поливни инсталации, 

водоеми и др./ 

Местни и регионални 

власти 

Индустриални и бизнес 

организации 

Министерства и агенции 

Организации на общините 

Организации на 

земеделски 

производители 

Земеделски 

производители 

Бизнес 

Разработване на публични 

проекти за увеличаване 

на инвестициите в горска 

и полска инфраструктура, 

в сътрудничество с 

бизнеса и въз основа на 
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съществуващи 

проучвания 

2.2. Привличане на инвеститори и предприемачи в сферата на биологичните 

продукти 

Маркетинг на област 

Хасково, като био регион 

на националните и 

международни пазари 

Създаване на 

инструменти за системно 

привличане на компании, 

капитал и опит в област 

Хасково 

Местни и регионални 

власти 

Индустриални и бизнес 

организации 

Организации на 

земеделски 

производители 

Земеделски 

производители 

Бизнес 

Медии 

2.3. Увеличаване на пазарните възможности за продукти на биологична основа 

Развиване на 

използването на 

хранителните ресурси на 

региона 

Работа за 

преструктуриране и 

развитие на хранително-

вкусовата промишленост 

в област Хасково 

Местни и регионални 

власти 

Гимназии/техникуми 

Образователни 

институции 

НПО 
Подчертано използване 

на местни храни на 

обществени събития 

Резултатно ориентирано 

използване на 

обществени 

поръчки/покупки в 

подкрепа на иновациите и 

развитието 

Обучения за публичните 

заинтересовани страни и 

купувачите 

Местни и регионални 

власти 

Индустриални и бизнес 

организации 

Земеделски стопани и 

техни организации 

3. Биологични ресурси и възвращаемост 

Област Хасково трябва да се превърне в лидер в развитието на 

устойчиво и основано на знанието производство и използване на 

биоресурси 

3.1. Допринасяне за увеличаване на устойчивото биологично производство в 

селското и горското стопанство и рибарството, базирано на вътрешни 

ресурси 

Повишено устойчиво 

производство в селското 

стопанство  

Регионална стратегия за 

развитие на селските 

райони, включително 

регионални промишлени, 

екологични и 

горски/климатични 

програми 

Местни и регионални 

власти 

Земеделски стопани и 

техни организации 

Бизнес 
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Подкрепящи мерки за 

използване на 

остатъчните ресурси и 

мерки за намаляване на 

зависимостта от вносни 

фуражни продукти 

 

3.2. Устойчиво и основано на знанието управление на биоресурсите в региона 

Опазване и развитие на 

ресурсната база 

Разработване на 

стратегия за опазване на 

почвата в целия регион 

Местни и регионални 

власти 

Национална 

изпълнителна и 

законодателна власт 

Бизнес 

Бизнес организации 

Земеделски 

производители и техните 

организации 

Образователни 

институции 

Застъпничество за 

национална 

селскостопанска 

политика, която улеснява 

активното използване на 

ресурсите в отдалечените 

райони. 

4. Сътрудничество 

Фокусът в област Хасково върху био производството трябва да 

осигури основата за съвместно, ориентирано към резултат 

усилие, което да създаде среда - привлекателна за всички 

съответни заинтересовани страни и обвързващо за всички 

участници 

4.1. Насърчаване на повече клъстерни проекти и укрепване на 

взаимодействието между заинтересованите страни в рамките на иновациите 

(научноизследователски и развойни институции, бизнес и финансиращи 

институции) 

Мобилизация за научни 

изследвания 

Разработване на 

регионален 

научноизследователски 

проект с акцент върху 

биоикономиката 

Регионални местни власти 

Образователни 

институции 

Научни звена 

Местен и регионален 

бизнес  

Земеделски 

производители 

Бизнес организации 

 

Клъстерни и съвместни 

проекти 

Развитие и укрепване на 

съществуващите 

клъстери и мрежи 

Сдружения на земеделски 

производители 

Бизнес организации 
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4.2. Сътрудничество и координация между партньорите за ориентиран към 

резултати дейности – участие в планиране и правене на политики на местно 

и регионално ниво 

Създаване на ефективен 

екип за управление на 

проекти за прилагане и 

наблюдение на 

стратегията 

Структуриране на екип за 

управление на проекти, 

който да изпълнява и 

наблюдава стратегията 

Образователни 

институции 

Научни звена 

Местен и регионален 

бизнес  

Земеделски 

производители 

Бизнес организации 

Сдружения на земеделски 

производители 

Бизнес организации 

Изготвяне на обвързващо 

„споразумение 

участниците на 

регионално ниво“ за 

изпълнение на 

дефинираните мерки. 

5. Прозрачност и комуникация 

В област Хасково трябва да се предоставя информация на бизнеса 

и обществото за възможностите и ефектите от био 

производството. 

5.1. Развитие на средища за информация, диалог и сътрудничество, 

включително от международна гледна точка; 

Създаване и развитие на 

регионални форуми, 

фокусирани върху био 

производството 

Организиране на 

конференция за 

биоикономика, в 

сътрудничество с бизнеса, 

когато стратегията бъде 

въведена 

Местни и регионални 

власти 

Бизнес 

Клъстери 

Експертните среди 

Създаване на Съвет за 

биоикономически растеж 

в област Хасково 

(BioCouncil) 

Създаване на BioCouncil с 

експерти от R&D и 

бизнеса 

Регионални власти 

Бизнес 

Застъпнически 

организации 

Експертните среди 

Биосъветът изгражда и 

използва необходимите 

функционални мрежи 

5.2. Повишаване на нивото на разбиране в обществото и бизнеса за 

необходимостта от преминаване към кръгова икономика, основана на 

биологични ресурси и опит 

Провеждане на 

координирана и 

ориентирана към 

резултати застъпническа 

дейност на всички нива 

Обща и специфична 

застъпническа дейност 

Местни, регионални, 

централни власти 

Бизнес организации 

Организации на местните 

власти 

ХТПП 
Изграждане на общ 

профил на био 

Разработване на обща 

комуникационна 

стратегия 
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производството в област 

Хасково 

Подчертаване на 

биоикономическия 

потенциал на област 

Хасково 

Провеждане на проучване 

за осъществимост въз 

основа на ресурсната 

база. Осигуряване на 

актуална информация 

периодично 

 

II. СТАНДАРТИЗИРАНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ 

Насърчаването на повече земеделски производители да преминават към биологично 

производство е истинско предизвикателство. Защото това производство допринася 

едновременно за опазването на околната среда – укрепва агроекосистемите, опазва био 

разнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от 

съхранената природа.  Освен всичко изредено крайният резултат е производството на 

здравословни храни, което в голяма степен отговаря на нуждите на нарастващия брой 

потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство.  

Биологичното производство е доброволна система на контрол и съгласно европейското 

и национално законодателство всеки оператор, който произвежда, приготвя, складира 

или внася биологични продукти от трета страна или който пуска на пазара такива 

продукти, подлежи на система на контрол, като това условие е изпълнено когато: 

производителят има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от 

министъра на земеделието контролиращо лице. Контролиращото лице следи за 

спазването на разпоредбите в областта на биологичното производство. Списък на тези 

одобрени лица може да се намери на следния електронен адрес: 

https://www.mzh.government.bg/bg/ в рубрика „Биологично производство“, подрубрика 

„Информационни регистри“.  

„Биологичното производство 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, както и високи стандарти за 

производство, съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, 

произведени чрез използване на естествени вещества и процеси”7.  

Основната задача на управлението на производството в селскостопанските предприятия 

и особено на тези за биологични продукти е изграждането на системи за управление, 

които гарантират извършването на необходимите действия и процедури за получаване 

на пазарен резултат от работата на операционната система на предприятието. 

Проблемът с управлението на био производството е доста актуален днес, тъй като 

повечето селскостопански предприятия, преминавайки изключително към производство 

само на био продукти, не спазват препоръчителните технологии за отглеждане на 

култури, нарушават научнообоснованите основи на земеделието, което е свързано с 

липсата на на съвременна материално-техническа база и тежкото финансово-

икономическо положение на повечето стопанства и особено недостатъчното ниво на 

управленски опит в областта на био производството. 

                                                           
7 Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 

14.6.2018 г., стр. 1) 
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Растениевъдството е един от основните отрасли на селското стопанство. 

Растениевъдството е основата за осигуряване на животновъдството с фураж, а 

населението с храна. Също така, растителните продукти се използват в много индустрии 

като суровини от растителен произход, като хранителна, текстилна, фармацевтична, 

горивна и други. Селскостопанските предприятия имат мощен производствен потенциал, 

въпреки трудните условия на производство, причинени от високите цени на 

производствените ресурси, ниската привлекателност на селските райони и трудностите 

при получаване на заеми. Това особено силно е приложимо за предприятията в областта 

на био производството. В трудни условия местните селскостопански предприятия са 

принудени да въвеждат иновации за подобряване на ефективността на организацията на 

производството. Преходът към устойчив икономически растеж и по-нататъшното 

подобряване на организацията на растениевъдството е невъзможен без насърчаване на 

използването на науката, технологиите и иновациите. За индивидуален избор на 

необходимите реализации е необходимо задълбочено проучване на реалните процеси на 

производство на продукта, неговата природа, насоченост и динамика. 

Редно е да се отбележи ниската инвестиционна привлекателност на аграрния сектор като 

цяло и особено на сектора, свързан с био производството. Това се дължи на високата 

капиталова и енергийна интензивност. Тези фактори определят значението на участието 

на държавата в регулирането на селскостопанската икономика, с цел създаване на 

условия за инвестиционна привлекателност на селскостопанския сектор, повишаване на 

неговата конкурентоспособност и стабилност на пазара, осигуряване на продоволствена 

сигурност и създаване на условия за развитие на селските райони. 

От стратегическа гледна точка могат да бъдат дефинирани следните основни 

стратегически цели в област Хасково за подобряване на системата за управление на био 

земеделието: 

 важно е да се засили развитието и подкрепата на иновативни дейности, насочени 

към технологична модернизация на селскостопанското производство, 

повишаване на конкурентоспособността на био продуктите на селскостопанските 

предприятия в областта; 

 необходимо е развитие на система от информационни и консултантски дейности 

за предоставяне на услуги на земеделските био производители; 

 необходимо е да се разработят и прилагат законодателни и други нормативно-

правни актове за развитие на биологичното земеделие устойчивото развитие на 

аграрния сектор в новите икономически условия; 

 прилагане на мерки за възстановяване на инфраструктурата в земеделските 

райони на областта; 

 осигуряване на рационално използване и опазване на почвеното плодородие, 

опазване на земите със земеделско предназначение; 

 засилване на контрола върху качеството, биологичната цялост и безопасността на 

селскостопанските био продукти на етап суровина. 

Биологичното земеделие означава спазване на принципите, правилата и изискванията на 

биологичното земеделие. Всеки, който желае да стане био производител, следва да се 

увери, че е запознат с приложимото законодателство, така че да е напълно наясно със 

своите отговорности.  
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Преди да се започне каквато и да е дейност в биологичния сектор, трябва да се направи 

контакт с Дирекция „Биологично производство“ към МЗ - компетентния земеделски 

орган в България. 

Всички производители, преработватели или търговци на храни, които желаят да ги 

продават като биологични, трябва да се регистрират пред контролен или надзорен 

орган8. Контролният или надзорният орган проверява дали съответният оператор спазва 

правилата за биологичното производство. Сертификацията от контролен орган включва 

ежегодна инспекция и набор от проверки, за да се гарантира, че се спазват правилата за 

биологичното производство. 

Всяко стопанство, което желае да произвежда по биологичен начин, трябва да премине 

през процес, известен като „преобразуване“. През този период трябва да се използват 

методи на биологично производство, но получената продукция не може да се продава 

като биологична. Продължителността на този преходен период зависи от вида на 

произвежданите биологични продукти: 

 3 години за градини с плодове от многогодишни храсти, дървета и лози; 

 12 месеца за паша на прасета и домашни птици; 

 2 години за годишни култури за паша на сухоземни преживни животни.  

Всички растения, отглеждани през периода на преход към биологично производство, 

трябва да произхождат от биологични семена. 

Периодът на преход може да бъде труден период за стопанството. Биологичните методи 

на производство често водят до по-ниски добиви, а храните, произведени през този 

период, все още не могат да се продават на по-високите цени, характерни за 

биологичните продукти. Поради тази причина Европейският съюз и страните от ЕС 

предлагат различни видове подпомагане за това трудно начало. 

Финансовото подпомагане от ЕС може да бъде както за преход към биологично 

производство, така и за поддържане на статута на биологичен производител. 

Биологичните стопани могат също така да се възползват от съвети за добри практики или 

за нови и новаторски решения. По този начин може да се подобри ефективността и да се 

увеличат маржовете на печалба.  

ЕС също помага на земеделските стопани да създават организации на производителите, 

които предоставят защита срещу нелоялни търговски практики и осигуряват подкрепа по 

време на колебания на пазара. Организациите на производители (ОП) или асоциациите 

на организации на производители (АОП) помагат на земеделските стопани да намалят 

разходите по сделките и да си сътрудничат при преработването на своите продукти и 

търговията с тях. Организациите на производители повишават колективните 

възможности за водене на преговори чрез: 

 концентриране на предлагането, 

 подобряване на предлагането на пазара, 

 предоставяне на техническа и логистична помощ на членовете, 

 подпомагане при управлението на качеството, 

 трансфер на знания. 

                                                           
8 https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers  

https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers
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Към края на 2022 г. в България има 40 признати от Министъра на Земеделието, групи и 

организации на производители9. 

Управлението на селскостопански бизнес през 2022 г. изисква първо да бъде осъзнато, че 

селското стопанство е бизнес начинание и че дейността се управлява въз основа на 

концепции за рационално управление, а не на емоции. 

Някои инструменти за ефективно управление на този бизнес, от практиката на успешни 

земеделски компании, занимаващи се с био продукция: 

1) Уточняване на производствените разходи 

Това е първата и най-важна стъпка за осигуряване на контрол върху организацията. 

Реализирането на печалба е повече късмет, отколкото планиране ако не се познава 

стойността на производството.  Задължителни са подробни записи на всички разходи и 

вложени ресурси, така че да може точно да се изчислят производствените разходи. Важно 

е да се разпределят споделените разходи от всички дейности, които се възползват от тези 

разходи, за да се разбере истинската цена на вложените ресурси. След като е събрана 

достатъчно информация за разходите, може да се направят промени, за да бъдат 

намалени. 

Един от начините да се намалят разходите е като се увеличи ефективността в 

стопанството. Може да се направи проучване на най-новите земеделски практики и 

технологии, за да се намери решение за по-ефективно изпълнение на дейността. 

2) Диверсифициране на източниците на доходи 

Друг начин да се управлява успешни био производство е като се диверсифицират 

източниците на доходи. Това означава, че не трябва да се разчита само на една или две 

култури или животни за доходите на стопанството. Това може да включва отглеждане на 

различни култури, отглеждане на различни видове добитък или дори стартиране на 

бизнес с добавена стойност, като например производство и продажба на сирене, масло и 

др. млечни продукти. При наличие на множество източници на доход, производителят 

става много по-устойчив на пазарни колебания. 

Все по-често фермерите включват туризма като част от своя бизнес модел. Био лозята са 

водещи в този аспект на селското стопанство, като правят био вино в имота и приканват 

туристи с местна музика, храна и други елементи, които правят имота привлекателен за 

посетителите. Компании, които никога не биха могли да оцелеят само с продажби на био 

вино, се справят доста добре, като продават вино в имота си. 

3) Редовната поддръжка е ключова 

Друга важна стъпка за осигуряване на контрол върху био ферма е редовната поддръжка. 

Това включва дейности от редовно косене на тревата, поправяне на огради и сгради до 

обслужване и ремонт на наличното оборудване. Поддържайки редовната поддръжка, се 

избягват по-големи проблеми, които могат да струват много пари. Също така е важно да 

се поддържат добри отношения с местните ветеринарни лекари, консултанти и други 

селскостопански специалисти. Всички те помагат за идентифициране и разрешаване на 

проблеми в стопанството, преди да станат твърде големи. 

Изграждането на добри отношения с тези професионалисти също помага да се получава 

най-новата информация относно новите земеделски практики и технологии, свързани с 

био производството.  

                                                           
9 https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-

organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/  

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/
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4) Задълбочено обмисляне на маржовете на печалба при вземането на решения 

Въпреки че това не е нова концепция, тъй като така наречените фабрични ферми са вече 

нещо обичайно, способността на производителите да печелят от продукти с нисък марж 

като царевица и пшеница прави тези култури непривлекателни. В тази връзка 

препоръките към био производителите са - да се съсредоточат върху култури с висока 

печалба като боровинки и дори ориентиране към на селскостопанския туризъм, като се 

подчертава използването на стратегия „вие избирате“, която използва потребителите за 

намаляване на разходите. 

Това са само няколко стратегии за управление на био ферма, които може да бъдат 

използвани, за да се упражни необходимия контрол върху био земеделски бизнес. 

Управлението на селскостопански бизнес е по-важно от всякога в дни с критичен 

недостиг на селскостопански продукти поради войната в Украйна (житницата на Европа), 

повишени разходи за всичко - от семена до газ и семейни ферми под повишен финансов 

натиск. Управлението на разходите, ефективното разпределение на ресурсите и 

увеличаването на добивите са от изключително значение за днешния селскостопански 

бизнес. 

На практика термините биологичен, екологичен и органичен (съкр. био, еко, органик) би 

трябвало да означават едно и също. Всяка една държава има право да избере с кое от 

трите наименования да нарича продуктите, произведени в нея, отговарящи на 

европейския регламент. Биологични се наричат, например, във Франция, Белгия, 

Холандия, Италия, Португалия и др., еко – в Унгария, Испания, Финландия, Швеция и др., 

органик – в Ирландия, Великобритания и др. Затова и в Закона за прилагане на Общите 

организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е съществувал 

текст, че продукт, който се предлага на пазара като био, еко или органик, трябва 

задължително да е био сертифициран. Асоциациите на био производителите и био 

търговците наблюдават пазара, сигнализират Българската агенция по безопасност на 

храните и се взимат мерки в случай на констатирани нарушения. Но в края на 2013 г. този 

член отпада от българския закон, по неясни причини и така браншови организации и 

контролни органи са практически с вързани ръце, защото всеки може да нарече продукта 

си еко или органик, без да е биологично сертифициран и без да търпи последствия за 

заблудата, в която въвежда потребителите. Ето защо най-сигурният начин био 

продуктите, сертифицирани като такива да бъдат разпознати, е логото „зелен лист“ и 

обозначенията под него, които могат да бъдат проверени. Други подвеждащи твърдения, 

особено популярни напоследък, са „домашен“ и „натурален“. Ако един продукт е домашен 

наистина, то значи той е произведен вкъщи и може да бъде консумиран в семейството 

или с приятели, но не и да бъде продаван на пазара. Натурален пък не е нищо повече, 

освен обратното на синтетичен – т.е. не носи никаква информация за потребителите. 
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III. ДЕЙСТВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОМПАНИИ, 

СТАРТИРАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, 

ВНОС И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА БИО ХРАНИ 

Биологичното земеделие се основава на спазване на определени принципи, правила и 

изисквания. Всеки стопанин, който желае да се занимава с биологично земеделие, трябва 

да се запознае с необходимото законодателство и произтичащите от него отговорности. 

За да се стартират дейности по производство, преработка, внос и предлагане на пазара 

на био храни, трябва да има регистрирана фирма, под чието наименование да се 

извършва дейността. 

Наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за 

фирмата, която предстои да бъде открита. 

Във връзка с цялостната процедура по регистрация на фирма, е необходимо да бъдат 

представени документи, както и информация за дейността, която ще се извършва. При 

регистрацията на фирма документите, които са нужни са различни в зависимост от 

формата на дружество, която сме избрали – ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друга юридическа 

форма. Най-малко и най-опростено по отношение на документи е при регистрация на ЕТ 

(Едноличен Търговец). Това се дължи основно на факта, че не е нужно да се открива 

набирателна сметка, защото при този тип дружества не се регистрира капитал. При 

регистрация на ЕООД документите са повече, защото се внася учредителен капитал в 

набирателна сметка. При регистрация на ООД в част документите се вписват всичките 

съдружници и се посочва размера на притежавания от всеки дял от капитала. При 

регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД учредителния капитал се внася в 

произволно избрана от собственика или съдружниците банка. При регистрация на фирма 

е много важно точно, правилно и четливо да се попълнят платежните за ТР и за уставния 

капитал. Всички изискуеми документи, които се използват при регистрация на дружество 

следва да бъдат предоставени на Агенцията по вписвания, защото при липса на някой от 

изискуемите документи няма да може да се впише фирмата в Агенцията по вписвания. 

Разликите при регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД са минимални. При ЕООД 

има един собственик и в повечето случаи този собственик е управител на дружеството. 

При ООД има повече от един собственик. Тук управител в повечето случаи е един или 

двама от съдружниците. Възможно е при ООД и ЕООД да се използват управители, които 

не са собственици. Когато се вземат решения за: приемане на годишния отчет, 

разпределение на дивиденти, смяна на управител или друга по-значима промяна при 

ЕООД решението се взима еднолично от собственика, а при ООД от съдружниците на 

дружеството. При ООД може да възникне разногласие, когато се стигне до гласуване. В 

случая се приема решението на съдружниците, които притежават заедно или поотделно 

над 50% от капитала на дружеството.  

След като бъде регистрирана фирмата, чиято дейност е обявена за производство, 

преработка и търговия на земеделски биологични продукти и храни, се подписва договор 

за контрол и сертификация с контролиращо лице, на базата на който се осъществява 

контролът за спазване правилата за биологично производство, преработка, означаване и 

търговия. Всяко от контролиращите лица притежава кодов номер, който задължително 

се поставя на етикета на всеки продукт, който се предлага като биологичен. Регламент 

2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 

е нормативният акт, който определя затова какви са изискванията, за да може един 

хранителен продукт да бъде наречен биологичен. Контролът за спазването на правилата 



 

 

 56 

за биологично производство, преработка, означаване и търговия се извършва от 

контролиращи лица, наричани неформално още сертифициращи органи. Това са местни 

или чуждестранни лица – търговци по смисъла на Търговския закон, които са получили 

разрешение от министъра на земеделието да извършват тази дейност.  

Към настоящия момент право да извършват тази дейност имат 15 контролирани лица10.  

Операторът, който е решил да се включи в системата на контрол, трябва да заяви 

желанието си за биологична сертификация по телефон, e-mail или чрез писмено 

запитване пред избраното от него контролиращо лице. След това ще получи комплект 

документи, с които трябва да се запознае внимателно, след което да ги попълни и изпрати 

в офиса на контролиращото лице. Контролиращото лице проверява получените 

документи и предлага на оператора договор и ценова оферта.Следва контролиращото 

лице да определи дата за първата инспекция на място в стопанството или предприятието, 

както и инспектор, който да я извърши. Ако в резултат от проведената проверка на място 

се установи, че стопанството или предприятието на заявителя отговаря на изискванията 

на биологичното производство, то бива включено в системата за контрол на 

контролиращото лице и вписано в списъка на контролираните оператори. Това, обаче, не 

означава, че земеделските продукти могат веднага да бъдат продавани като биологични. 

За тях, за разлика от преработените продукти, които могат да се произвеждат 

практически веднага след извършената инспекция и издадения сертификат, има 

преходен период, през който операторът е длъжен да спазва всички правила на био 

производството, но няма право да етикетира продуктите си като био – две или три години. 

Стопанството или предприятието, които са включени в системата на контрол, подлежи 

всяка година минимум на една пълна проверка на място. Броят на проверките се 

определя на основа на анализ на риска, направен от контролиращото лице. Проверките 

на място се извършват в т.нар. критични периоди, т.е. когато е най-голяма вероятността 

за допускане на несъответствия с изискванията на биологичното законодателството. По 

време на проверките инспекторите проверяват съответствието на данните, спазването 

на нормативните изисквания, документацията (дневниците и оправдателните 

документи) на стопанството/предприятието, посещават се всички производствени 

площи, помещенията за съхранение и преработка, наблюдават се различните етапи на 

производство. В резултат от проверката инспекторът попълва инспекторски доклад, 

който се подписва от контролиращото лице и от оператора. 

Инспекторите могат да вземат проби за установяване наличието на неразрешени 

субстанции (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно годишния 

план на контролния орган за вземане на проби). Инспекторите съставят Доклад от 

извършената проверка, който операторът също подписва, след като се е запознал с 

неговото съдържание.  Докладът от проверката се оценява от контролиращото лице и ако 

е необходимо, се дават предписания за мерки, които да осигурят и гарантират 

съответствието на стопанството или предприятието с изискванията на 

законодателството в областта на биологичното земеделие. 

В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация с контролиращо 

лице, производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и 

храни, представят информация за дейността си до Министерството на земеделието чрез 

попълване на формуляр11. Формулярът може да бъде попълнен и по електронен път. 

                                                           
10 https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers  
11 http://bioregister.mzh.government.bg/front/register  

https://bioreg.mzh.government.bg/Home/Controllers
http://bioregister.mzh.government.bg/front/register
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Министерството на земеделието издава служебна бележка за вписване в регистъра на 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни. 

След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности 

в срока по чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на земеделски 

продукти на Европейския съюз (10 календарни дни от създаването на профил) в 

Електронния регистър. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на 

Министерството на земеделието за започване на съответната дейност.  

Преходния период към биологично производство започва да тече от датата на 

уведомяване на Министерството на земеделието. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС при 

непредоставяне на информация в срока по чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС или не се потвърди 

промяна във вписани в регистъра обстоятелства в срока по чл. 16а, ал. 3 (10 календарни 

дни), се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 

200 до 2000 лв. 

Обявяването на дейност или потвърждение на вписаните в регистъра обстоятелства се 

осъществява чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен 

код, издаден от Националната агенция за приходите. 

Стартиране на дейност по производство, преработка и търговия на земеделски 

биологични продукти и храни в няколко стъпки:  

1. Регистрация на фирма 

Необходими документи за регистрация 

на ЕООД 

 

 Бележка за внесен капитал, която 

е издадена от банка по избор. 

 Съгласие за приемане на 

управление и образец от подписа 

(спесимен) – необходимо е да 

бъде нотариално заверен и 

подписан от управителя.  

 Учредителен акт 

 Учредителен протокол - 

Документът трябва да съдържа 

взетите решения от 

учредителното събрание и 

дневния ред на събранието. 

 Решение за назначение на 

едноличния собственик на 

капитала като управител 

 Заявление по образец А4 - на 

сайта на Търговския регистър12. 

Към него се прилагат всички 

останали документи.  

 Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон 

за Търговския регистър (ЗТР). 

Декларира се истинността на 

 Бележка за внесен капитал, която 

е издадена от банка по избор.  

 Съгласие за приемане на 

управление и образец от подписа 

(спесимен) – Необходимо е, да 

бъде нотариално заверен и 

подписан от управителя.  

 Дружествен договор 

 Протокол от Общото събрание на 

съдружниците - Документът 

трябва да съдържа взетите 

решения от учредителното 

събрание и дневния ред на 

събранието. 

 Решение на общото събрание за 

назначаване на управител 

 Заявление по образец А4 - на 

сайта на Търговския регистър. 

Към него се прилагат всички 

останали документи.  

 Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон 

за Търговския регистър (ЗТР). 

Декларира се истинността на 

                                                           
12 https://portal.registryagency.bg/CR/applications  

https://portal.registryagency.bg/CR/applications
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заявените обстоятелства. 

Подписва се от заявителя. 

 Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. 

Подава се от приносителя. 

Попълва се само когато 

заявителят не представя 

документите лично в ТР. 

 Декларация по чл. 142, Търговски 

закон (ТЗ). Забрана за 

конкурентна дейност. Подписва се 

от управителя. 

 Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. 

Управителят декларира, че 

отговаря на изискванията на 

закона за управител на фирма. 

Подписва се. 

 Лиценз или разрешение, когато 

дейността на фирмата изисква 

такова. 

заявените обстоятелства. 

Подписва се от заявителя. 

 Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. 

Подава се от приносителя. 

Попълва се само когато 

заявителят не представя 

документите лично в ТР. 

 Декларация по чл. 142, Търговски 

закон (ТЗ). Забрана за 

конкурентна дейност. Подписва се 

от управителя. 

 Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. 

Управителят декларира, че 

отговаря на изискванията на 

закона за управител на фирма. 

Подписва се. 

 Заявление за запазване на фирма 

(Д1), което не е задължително и 

струва 50 лв. 

 Лиценз или разрешение, когато 

дейността на фирмата изисква 

такова. 

 

2. Подписване на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице, на 

базата на който се осъществява контролът за спазване правилата за биологично 

производство, преработка, означаване и търговия 

Дейността по сертификация се основава на писмено заявление за сертификация на 

кандидатстващия оператор, съответно подизпълнител, съдържащо приложимите 

формуляри и документи. Те трябва да бъдат надлежно попълнени и подписани от 

оператора или упълномощено от него за целта лице. Документите могат да бъдат 

подадени лично, изпратени на посочен за целта адрес за кореспонденция или по 

електронна поща. 

Писмено заявление може да подаде всеки оператор, който не е в процедура по 

сертификация, ресертификация или разширяване на обхвата на сертификацията за 

същата дейност при друг контролен орган. Всеки оператор може да кандидатства за 

ресертификация или разширяване на обхвата на сертификацията, ако не е със спряна или 

временно ограничена сертификация или не е в процедура по спиране, ограничаване или 

отнемане на същата. 

В Заявлението се съдържа следната информация: 

 Обща информация за оператора 

 Основание за подаване на заявлението 

 Метод на производство и използвани суровини 

 Обект на контрол и сертификация 

 Реализация на произведените от стопанството продукти и техния статус 

Към заявлението се прилагат: 

 Удостоверение за регистрация на обекта от компетентния орган 
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 Декларация за спазване на изискванията за сертификация съгласно чл. чл. 39. от 

Регламент (ЕО) № 2018/848 

 Технологична схема (диаграма) на произведените продукти в обекта 

 План за управление 

Следва преглед на заявката и дейността на оператора за съответствие с чл. 39. от 

Регламент (ЕО) № 2018/848  от страна на контролиращото лице и ако всички необходими 

атрибути на заявлението са наред, се подписва договор за контрол и сертификация.  

3. Представяне на информация за дейността на фирмата до Министерството на 

земеделието и храните 

13 

 

                                                           
13 http://bioregister.mzh.government.bg/front/register  

http://bioregister.mzh.government.bg/front/register
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