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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящото проучване на биологичното производство в област Хасково е изготвено в 

рамките на проект проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS”, с акроним: EU 2 BIO, Договор 

за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.02 от 13.01.2021 г. Проучването е осъществено 

и финансирано по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-

България 2014-2020.  

Проектът цели да осигури създаването на трансгранична био-зона за земеделие, 

животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й функциониране като пилотен 

модел за други организации и фирми в региона, както и за други трансгранични 

регионални програми. 

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

– Проучване на биологичното земеделие, животновъдството и аквакултурите в 

трансграничния регион и очертаване на перспективите и проблемите за тяхното 

развитие. 

– Проучване и популяризиране в целевите региони на проекта на работещи практики за 

устойчиви био региони. 

– Разработване на карта на био зони, подходяща за нуждите на трансграничния регион, 

устав и основни документи, свързани с управлението на зоната, план за финансова 

стабилност, 5-годишен бизнес план и стратегия за структурата на управляващия орган на 

зоната. 

– Популяризиране на идеята за трансгранична био-зона в съответствие с разработената 

карта и стратегия и включване на възможно най-много участници в инициативата. 

– Популяризиране на дейностите на био зоната сред широката общественост, за да се 

насърчи по-нататък партньорския подход в био-земеделието и да се увеличи 

кумулативният ефект от този подход. 

Насочеността на проекта и неговите дейности позволяват широк кръг заинтересовани 

страни от трансграничния регион да подобрят уменията и знанията си в удобно за тях 

време, като по този начин ще се увеличат възможностите за развитието на биопродукти 

в двете страни, базирайки се на два основни подхода: 

– Насърчаване на предприемаческата култура, като по този начин се цели да се повлияе 

на темповете на формиране на нови бизнеси в областта на био земеделието в 

трансграничния регион; 

– Укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех, като по този начин 

се цели да се повлияе върху дългосрочния успех на тези предприятия в областта на 

биологичното земеделие в трансграничния регион. 
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В тази връзка проектът предвижда провеждането на три основни дейности – 

стратегически анализи, стратегическо планиране и промотиране на трансграничната био 

зона. 

Целта на настоящото проучване е да се събере информация и други релевантни данни 

относно биологичното производство в Област Хасково. В процеса на изготвянето и 

провеждането на проучването участваха експерти от всички сфери. Включени бяха 

представители земеделски производители, институции, общински администрации от 

областта, неправителствения сектор и местната общност.  В рамките на проучването са 

използвани данни от стратегически документи, тематични разработки, справки, 

информация от производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин и др. 

ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО  

1. Цели и задачи на проучването  
Основните цели на проучването са:  

- проучване на биологичното производство в Област Хасково 

- повишаване на заинтересоваността и привличане на вниманието на обществото 

към биологичното производство, тенденциите в неговото развитие и неговото 

значение в развитието на област Хасково 

- създаване на предпоставки за развитието на биологичното производство на 

територията на област Хасково. 

Основните задачи на проучването са: 

- проучване относно биологичното производство и неговото регламентиране в 

България и в рамките на ЕС 

- представяне на нормативната база, формираща условията за биологичното 

производство, както и търговията с биологично селскостопанска продукция 

- събиране и представяне на информация и други релевантни данни относно 

биологичното производство в Област Хасково 

- анализ на наличната информация, касаеща състоянието на биологичното 

производство в област Хасково. 

2. Обект и предмет на проучването 
Обект на изследване са земеделските стопанства и лицата, които извършват дейност по 

производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, 

произведени по правилата на биологичното производство, включително 

подизпълнителите 

Предмет на изследване са състоянието и развитието на биологичното производство.  
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БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ 

1. Преглед на биологичното земеделие и особености, 

характеризиращи го в ЕС и България  
 

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и 

производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение 

опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, 

опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към 

животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от 

потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и 

процеси. 

Отглеждането на животни по биологичен начин, или биологично животновъдство 

означава да се отглеждат адаптирани към местните условия породи животни, като се 

прилагат методи на отглеждане, близки до естествения им начин на живот, които 

понижават стреса и осигуряват добро здравословно състояние. Животните се хранят с 

биологично произведени фуражи, като е забранено използването на регулатори на 

растежа и е ограничено до минимум прилагането на антибиотици. Стриктно се следи и 

съотношението между броя животни и обработваемите площи. Задължително е 
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осигуряването на достатъчно пространство за изява на естественото им поведение като 

разходка и паша на открито и т.н.  

Негативните последствия от високоинтензивното конвенционално земеделие като 

деградация на почвата, почвена ерозия, замърсяване и намаляване на биологичното 

разнообразие налагат необходимостта от търсенето на природощадящи земеделски 

практики и екологосъобразни технологии при развитието и отглеждането на 

земеделските култури. Един от начините за предотвратяване замърсяването на 

биологичното разнообразие и възможност за устойчиво управление на природните 

ресурси е именно биологичното производство. 

Определението на ЕС за биологично земеделие е „цялостна система за управление на 

производството, която насърчава и укрепва устойчивостта на агросистемата, 

включително и биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична 

дейност. Тя поставя акцент върху използването на практики за управление вместо 

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

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

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

противовес на използването на синтетични материали, за изпълнение на определена 

функция в рамките на системата.” 

Регионалните/локалните условия изискват агросистеми, адаптирани към специфичния 

регион. Това става постижимо чрез агрономически, биологични и технически методи 

като противопоставяне на синтетичните вложения. Биоземеделието представлява 

специфичен метод на производство, който поддържа екологичните баланси и 

произвежда продукция, покриваща принципите на екологичните цикли растения – 

животни – почва. То допринася за устойчивото развитие на районите, опазването на 

околната среда и гарантира добри условия за животните. Продукт на биологичното 

земеделие е биологичната храна. Производството на биологични продукти се извършва 

съгласно изискванията на специфични стандарти и е обект на сертифициращи органи. 

Биологични продукти, които не са храни се получават чрез преработка на биологично 

отглеждани суровини, като при производството им не трябва да се използват изкуствени 

подобрители (оцветители, консерванти и други химически елементи).  

Предимствата на биологичното производство са свързани с: производство на 

здравословни храни с високо технологично качество, повишаване на биологичното 

разнообразие, оползотворяване на естествените, местни и възстановими ресурси, 

подобряване на почвената структура и плодородие, опазване на подпочвените води от 

замърсяване с нитрати, пестициди и др., намаляване на почвената ерозия, намаляване на 

разхода на енергия. 

Недостатъците на биологичното земеделие са свързани с: неразвит достатъчно пазар за 

биологичната продукция, намаляване на добивите, особено през първите години на 

преход – системата навлиза в биологично равновесие, нарастване на себестойността на 

продукцията. 
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В теорията се посочват няколко основополагащи елементи, които са свързани с:  

- здравето - поддържане и повишаване плодородието на почвата, растенията, 

животните и хората като едно цяло; 

- екологията - основаване на жизнените екологични системи и цикли, работа с тях и 

поддържането им; 

- грижата - управляване с предпазлив подход, за да защити благоденствието на 

настоящите и бъдещи поколения, и на околната среда. 

За основни принципи на биологичното земеделие се считат следните няколко, 

ориентирани към: 

- разглеждане на фермата като една система, която съществува в локалната 

екосистема; 

- запазване на баланса във взаимоотношенията вътре в фермерската система, 

както и тези между фермерската система и заобикалящата я екосистема; 

- запазване на определена степен на биоразнообразие в системата; 

- стимулиране на биологичната цикличност на системата; 

- извличане на максимална полза от слънчевата енергия и намаляване на 

използването на всички видове външни влагания до абсолютния минимум; 

- запазване на отношенията със заобикалящата екосистема. 

Биологичното производство следва да се основава на балансираното използване на 

хранителните вещества и органичната материя в почвата, ефективно използване на 

енергия, водни, почвени, растителни и животински ресурси, разнообразие на генетичните 

ресурси, рециклиране на хранителни вещества и гъвкавост на пазара.  

Биологичното производство трябва да е производство във фермата, адаптирано към 

местните агроклиматични условия, отглеждане на местни породи животни и сортове 

растения, минимум почвобработки, механичен контрол, сеитбообръщения и минимален 

негативен ефект върху природната среда. 
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ФИГУРА 1. БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ЧИСЛА 

 

Източник: Европейска комисия, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/factsheet-organic-farming-in-numbers_bg.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-organic-farming-in-numbers_bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-organic-farming-in-numbers_bg.pdf
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2. Нормативно регламентиране на биологичното земеделие 

2.1. Регламентиране в рамките на ЕС 

През 2007 г. в рамките на Съвета на ЕС бе постигнато споразумение за Регламент на 

Съвета 834/2007, в който са изложени принципите, целите и общите правила на 

биологичното производство и е определен начинът за етикетиране на биологични 

продукти. Този регламент, който все още е в сила, се допълва от няколко акта за 

изпълнение на Комисията относно производството, дистрибуцията и маркетинга на 

биологични продукти. 

Всички тези законодателни актове представляват правното основание за определяне 

дали дадени стоки могат да се продават като биологични в ЕС, включително стоки, които 

са внесени от държави извън Съюза. В регламентите също така се определя как и кога 

може да се използва логото на ЕС за биологични продукти. Има специални допълнителни 

разпоредби за аквакултурата и винопроизводството. 

Правилата на Европейския съюз за биологично земеделие обхващат селскостопански 

продукти, включително аквакултури и дрожди. Те включват всеки етап от 

производствения процес — от семената до крайния преработен хранителен продукт. Това 

означава, че има специфични разпоредби, които обхващат голямо разнообразие от 

продукти, като например: 

- семена и посадъчен материал, като резници, коренища и др., от които се отглеждат 

растения или култури; 

- живи продукти или продукти, които не се нуждаят от допълнителнa преработка; 

- фуражи; 

- продукти с множество съставки или преработени селскостопански продукти за 

храна; 

Регламентите на ЕС относно биологичното производство изключват продукти от риболов 

и лов на диви животни, но включват събирането на диворастящи растения, когато се 

спазват определени изисквания, свързани с естествените условия в местообитанията. 

Има специфични правила за вината и аквакултурата. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 2092/91 

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение 

на биологичното производство, етикетирането и контрола 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
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Правила за биологично производство 

Биологичното производство се основава на спазване на правилата за биологично 

земеделие. Тези правила имат за цел да насърчават опазването на околната среда, 

запазването на биоразнообразието в Европа и изграждането на доверие у потребителите 

в биологичните продукти. Регламентите уреждат всички области на биологичното 

производство и се основават на редица основни принципи, като например: 

- забрана за използване на ГМО; 

- забрана за използване на йонизиращо лъчение; 

- ограничаване на използването на изкуствени торове, хербициди и пестициди; 

- забрана за употребата на хормони и ограничаване на употребата на антибиотици 

само до случаите, когато това е необходимо за здравето на животните. 

Това означава, че производителите на биологични продукти трябва да възприемат 

различни подходи за поддържане на плодородието на почвата и здравето на животните 

и растенията, включително: 

- сеитбооборот; 

- отглеждане на растения, които обогатяват почвата с азот, и на други зелени 

култури, за да се възстанови плодородието на почвата; 

- забрана за използване на минерални азотни торове; 

- за да се намали въздействието на плевелите и вредителите, стопаните, 

практикуващи биологично земеделие, избират устойчиви сортове и породи и 

техники, способстващи за естествен контрол на вредителите; 

- насърчаване на естествената имунологична защита на животните; 

- за опазване на здравето на животните, стопаните, практикуващи биологично 

земеделие, е необходимо да предотвратяват превишаването на гъстотата на 

отглеждане. 

Правила относно животните 

Животновъдите трябва да спазват специфични правила, ако желаят да предлагат своите 

продукти на пазара като биологични. Правилата включват хуманно отношение към 

животните и хранене на животните в съответствие с техните нужди и са предназначени 

за защита на здравето на животните и околната среда. Те спомагат за изграждането на 

обществено доверие, като гарантират, че отглежданите по биологичен начин животни се 

държат отделно от небиологичните. Някои от правилата, които се прилагат за 

животновъдите: 

Спазване на принципите на биологичното производство 

- Животните, които са отглеждани по небиологичен начин, не могат да се внасят в 

стопанствата освен ако не са предназначени за разплод, като дори тогава това 

трябва да става само при спазване на специфични правила. 
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- Стопаните трябва да предоставят 100 % биологични фуражи на своите животни, за 

да продават продуктите си на пазара като биологични. 

- Фуражите трябва да се набавят основно от стопанството, където се отглеждат 

животните, или от стопанствата в същия регион. 

- Клонирането на животни и/или прехвърлянето на ембриони е строго забранено. 

- Забранени са стимулаторите на растежа и синтетичните аминокиселини. 

- Младите бозайници трябва да се хранят с естествено, по възможност майчино 

мляко. 

- Трябва да се използват естествените методи на възпроизвеждане, но въпреки 

това се допуска изкуствено осеменяване. 

- Небиологичните фуражни суровини от растителен произход, фуражните суровини 

от животински и минерален произход, фуражните добавки, определени продукти, 

използвани в храненето на животните, и технологичните спомагателни вещества 

могат да се използват единствено ако са разрешени за използване в биологичното 

производство. 

Добро състояние на животните 

- Персоналът, който се грижи за животните, трябва да притежава необходимите 

основни знания и умения за задоволяване на потребностите, свързани със 

здравето и благосъстоянието на животните. 

- Следва да се обърне особено внимание на условията на отглеждане, 

животновъдните практики и гъстотата на животните. 

- Броят на животните трябва да се ограничава с оглед свеждане до минимум на 

изтощаването на пасищата, ерозията или замърсяването, причинени от животните 

или от разнасянето на техния тор. 

- Животните следва, когато е възможно, да имат достъп до открити пространства 

или пасища. 

- Връзването и изолирането на животните се забранява, освен на отделни животни 

за ограничен период от време и само по причини, свързани с безопасността и 

благосъстоянието на животните или по причини от ветеринарно естество. 

- Хормони или подобни на тях вещества не се разрешават освен като форма на 

терапевтично ветеринарно лечение на отделно животно. 

- Когато животните са болни, се разрешава употребата на алопатични ветеринарни 

лекарствени продукти, включително антибиотици, ако това е необходимо и при 

строго определени условия. Това се допуска само когато използването на 

фитотерапевтични, хомеопатични и други продукти е неподходящо. 

- Разрешено е използването на имунологични ветеринарномедицински препарати. 

Правила за хранителната верига 

Правилата обхващат всички етапи на производството, обработката и разпространението 

(от първичното производство до съхранението, преработката, транспорта, 

разпространението и доставката до крайния потребител). Това означава, че всички 

биологични продукти в ЕС следват строги правила от фермата до трапезата. 
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Специфичните разпоредби за преработка на биологични храни и фуражи включват: 

- отделянето на преработените биологични продукти по време и място от 

небиологичните; 

- минимално съдържание на биологични селскостопански съставки от 95 % и строги 

условия за останалите 5 %; 

- ясни правила за етикетирането и за кои продукти може или не може да се използва 

логото за биологични продукти; 

- специфични ограничения за веществата, които могат да се влагат в храните и 

фуражите, и ограничен списък на одобрените добавки и спомагателни вещества, 

които се използват в биологичното производство. 

Разрешени вещества в биологичното производство 

Една от целите на биологичното производство е да се намали използването на външни 

ресурси. Всяко вещество, използвано в биологичното селско стопанство за борба с 

вредителите или болестите по растенията, трябва да бъде предварително одобрено от 

Европейската комисия. 

Освен това, специфични принципи ръководят одобряването на външни добавки, като 

торове, пестициди и добавки в храните, така че само вещества и съединения, посочени 

като одобрени в специфично законодателство, могат да се използват за биологични 

продукти. 

Преработените храни следва да се произвеждат основно от съставки от земеделски 

произход (не се отчитат добавената вода и готварската сол). Те могат също така да 

съдържат: 

- продукти от микроорганизми и ензими, минерали, олигоелементи, добавки, 

аромати и спомагателни средства за преработка, витамини, както и 

аминокиселини и други микроелементи в хранителните продукти с конкретно 

хранително приложение, стига да са разрешени за употреба в биологичното 

производство; 

- не се използват вещества и технологии, които възстановяват свойства, загубени 

при преработката и съхранението, които коригират последствията от небрежна 

преработка или които иначе могат да бъдат подвеждащи по отношение на 

истинския характер на тези продукти; 

- небиологични растителни съставки могат да се използват само ако са разрешени 

в приложенията към законодателството или са временно разрешени от държава 

от ЕС. 

И най-вече, всички вещества, определени за употреба в биологичното земеделие, трябва 

да бъдат в съответствие с хоризонталните правила на ЕС и след това да бъдат подложени 

на задълбочена оценка и одобряване от страна на Европейската комисия за използване 

в биологичното земеделие. 
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Правила относно вината, аквакултурата и хидропониката 

Вино 

Определени са специфични правила за биологичното производство на вино, които са в 

съответствие с целите и принципите на биологичното производство. 

Органичното вино трябва да бъде произведено с биологично грозде и дрожди, но се 

прилагат и редица други ограничения. Те включват: 

- забрана за използването на сорбинова киселина и десулфуризация; 

- нивото на сулфити в биологичните вина трябва да е по-ниско от това на 

конвенционалния им еквивалент (в зависимост от съдържанието на остатъчна 

захар). 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 203/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2012 година за 

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

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

относно биологичното вино  

Аквакултура 

Съществуват и специални правила, прилагащи се за сектора на биологичното 

производство на аквакултура. Те следват същите общи принципи като регламентите за 

всички останали биологични продукти, но са пригодени за сектора. Основните 

характеристики на регламента за аквакултурата са: 

- строги изисквания за максималната гъстота на отглеждане; 

- изисквания за качеството на водата; 

- правила, които изискват зачитането на биоразнообразието и не позволяват 

извършването на предизвикано размножаване чрез изкуствени хормони; 

- свеждане до минимум на преработката, за да се избегнат стрес и физически 

увреждания; 

- разпоредба за използване на биологични фуражи, допълнени с рибни фуражи, 

получени от устойчиво управлявани рибни стопанства; 

- за производството на двучерупчести мекотели и за водорасли има специални 

разпоредби. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 710/2009 НА КОМИСИЯТА от 5 август 2009 година за изменение на 

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

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

относно биологичното производство на аквакултурни животни и морски водорасли, 

вече не е в сила, дата на изтичане на валидността: 31/12/2021; заменен с  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 (текст от значение за ЕИП) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1165
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Хидропоника и аквапоника 

Правилата на ЕС не позволяват растенията, отглеждани чрез хидропоника, да се 

предлагат като биологични. Това се дължи на факта, че биологичното производство е 

възможно само когато растенията се отглеждат по естествен път в почва. Това правило 

се прилага и по отношение на растенията, които се отглеждат в система за аквапоника. 

Въпреки това рибата, отглеждана в система за аквапоника, може да се продава като 

биологична, ако се спазва съответното законодателство за биологична аквакултура. 

База данни за биологични семена 

Всички растения или култури, продавани като биологични, трябва да се отглеждат от 

посадъчен материал (семена, коренища и др.), които също съответстват на стандартите 

за биологично производство. 

Понякога обаче за земеделските стопани е трудно да намерят подходящи източници на 

тези семена. Затова държавите от ЕС поддържат бази данни за биологични семена с цел 

по-добро свързване на земеделските стопани с доставчиците. 

Ново законодателство от 2022 г. 

Очаква се на 1 януари 2022 г. да влезе в сила новото законодателство в областта на 

биологичното производство, след като Комисията предложи неговото прилагане да бъде 

отложено с една година. Правилата ще отразяват променящия се характер на този бързо 

нарастващ сектор. Целта на новия регламент е да се гарантира лоялна конкуренция 

между земеделските стопани, като същевременно се предотвратят измамите и се 

поддържа доверието на потребителите чрез следните мерки: 

- опростяване на правилата за производство чрез постепенно премахване на 

редица изключения и клаузи за неучастие; 

- укрепване на системата за контрол благодарение на по-строги предпазни мерки и 

стриктни проверки по цялата верига на доставка; 

- производителите от трети държави ще трябва да спазват същите правила като 

производителите в ЕС; 

- правилата за биологичното производство ще обхванат по-широк кръг продукти 

(напр. сол, корк, пчелен восък, мате, лозови листа, сърцевини от палмово дърво), 

като ще има допълнителни правила за производството (напр. за елени, зайци и 

домашни птици); 

- улесняване на сертифицирането за дребните земеделски стопани благодарение 

на нова система за групово сертифициране; 

- по-единен подход към намаляване на риска от случайно замърсяване с пестициди; 

- изключенията за производството в повдигнати лехи в парници постепенно ще 

бъдат премахнати. 
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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 

План за действие на ЕС за бъдещето на биологичното производство 

Европейският план за действие относно биологичното производство има за цел да се 

помогне на земеделските стопани, дистрибуторите и търговците в ЕС да се адаптират към 

промените, включени в новите разпоредби. В него също така бяха отправени редица 

конкретни препоръки, чиято цел е да се повиши ефективността на политиката на ЕС в 

областта на биологичното производство. 

Някои от препоръките в плана за действие са: 

- редовни проучвания сред потребителите за оценяване на разпознаваемостта на 

логото на ЕС за биологични продукти; 

- оказване на по-голяма помощ на страните от ЕС в борбата с измамите при 

биологичните продукти и за предотвратяване на неправилното използване на 

логото за биологични продукти; 

- по-нататъшно сътрудничество с трети страни в опит да се увеличат 

възможностите за вносителите и износителите на биологични храни от ЕС; 

- разработване на електронна система за сертифициране на вноса; 

- насърчаване на използването на биологични храни, например в училищата, чрез 

екологосъобразни обществени поръчки в ЕС. 

2.2. Национално регламентиране на биологичното производство 

На национално равнище правилата за биологично производство се уреждат със Закона 

за прилагане на Общата организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз и НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на 

биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за 

контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за 

последващ официален надзор върху контролиращите лица, отменяща Наредба № 1 от 7 

февруари 2013 г. 

С Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.  се определят условията и редът за прилагане на 

правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, 

животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола 

върху производството и етикетирането им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 

834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, 

бр. L 189 от 20.07.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на 

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

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

етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, 

етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.09.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 889/2008).  

Наредбата определя създаването и поддържането на информационна база данни на: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R0848
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- лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на 

земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното 

производство, включително подизпълнителите; 

- лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното 

производство; 

- посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на 

биологично производство. 

Наредбата регламентира прилагането на правила за преход към биологично 

производство, на правила за внос от трети държави на биологични продукти и храни 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 

г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на 

Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави 

съгласно чл. 25в от ЗПООПЗПЕС (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 

1235/2008), издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален 

надзор върху дейността на контролиращите лица, в т.ч. делегиране на задачи на 

контролиращите лица, състава и функциите на постоянната междуведомствена 

консултативна комисия по биологично производство, официалния контрол на 

биологично произведени земеделски продукти и храни съгласно чл. 25а от Закона за 

прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския 

съюз (ЗПООПЗПЕС) и взаимодействие между институции, имащи компетенции по 

отношение на надзора и контрола в биологичното производство съгласно Регламент (ЕО) 

№ 834/2007.  

Прегледът на нормативните документи показва, че в българската уредба са определени 

критериите, на които трябва да отговаря биологично производство, с което се цели да се 

ограничат възможностите за нарушаване на общоприетите стандарти и регламенти по 

отношение на екологосъобразното производство. 

3. Контрол и сертификация на биологични продукти 
При биологичното производство на храни от растителен произход трябва да се спазват 

точно определени регламенти и стандарти. Цялата верига от фермата до крайния 

потребител трябва да бъде контролирана и сертифицирана от независими и 

акредитирани контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието 

и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство.  

Частните контролиращи лица се акредитират в съответствие с последната версия на 

стандарт ISO/IEC 17065:2012. Извършваните от органите по акредитация проверки са 

насочени към техническата компетентност, независимостта, безпристрастността и 

професионалната етика на контролиращите лица. Публичните контролни органи не 

трябва да се акредитират. 
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ФИГУРА 2. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЕС 

 

Източник: ЕСП 

В България са включени 16 сертифициращи организации, които имат право да 

осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство в България. В 

следващата таблица е представена информация за тях. 

ТАБЛИЦА 1. ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

Код Контролиращо лице Уебсайт 
Разрешителн

о номер 
Обхват 

BG-

BIO-02 

„БАЛКАН БИОСЕРТ” ООД 

ЕИК/Булстат-115772457 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив, 

бул. “Княгиня Мария 

Луиза” № 47 ет. 2, ап.1А, 

office@balkanbiocert.com, 

тел.(032) 62 58 88  

  

http://w

ww.balka

nbiocert.c

om 

2019-08-23-

0024 

Дата от: 

23.08.2019г. 

Дата до: 

28.02.2023г. 

  

  

  

  

  

- Преработка 

- Транспорт 

- Растениевъдство 

- Животновъдство 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

http://www.balkanbiocert.com/
http://www.balkanbiocert.com/
http://www.balkanbiocert.com/
http://www.balkanbiocert.com/
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BG-

BIO-03 

„КЮ СЕРТИФИКЕЙШЪН” 

АД 

ЕИК/Булстат-112598656 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив 

ул. “Леонардо да Винчи” № 

42 A 

info@qcertification.bg, 

тел.0896 64 04 81  

http://w

ww.qcerti

fication.bg 

2020-01-31-

0027 

Дата от: 

29.01.2020г. 

Дата до: 

29.03.2023г.  

  

  

  

- Растениевъдство 

- Събиране на 

диворастящи 

- Транспорт 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Преработка 

BG-

BIO-04 

„СЕРЕС - Сертификация на 

екологични стандарти” 

ООД 

ЕИК/Булстат-175207170 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

ул. „Бузлуджа” № 4 

bulgaria@ceres-cert.com, 

тел.0878700614  

  

http://w

ww.ceres-

cert.com 

2020-05-28-

0028 

Дата от: 

28.05.2020г. 

Дата до: 

02.12.2023г. 

  

  

  

- Растениевъдство 

- Събиране на 

диворастящи 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Транспорт 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Преработка 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

BG-

BIO-05 

ЛАКОН -ЧАСТЕН ИНСТИТУТ 

ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА 

БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВЕДЕНИ 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 

ООД 

ЕИК/Булстат-104682688 

гр. Велико Търново, общ. 

Велико Търново, обл. 

Велико Търново 

бул. „България” № 14, вх. А, 

ет. 3, ап. 6 

office@lacon-bg.com, 

тел.0888 656 327 

http://w

ww.lacon-

bg.com  

2019-01-10-

0010 

Дата от: 

10.01.2019г. 

Дата до: 

02.12.2022г. 

  

  

  

  

  

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Животновъдство 

- Растениевъдство 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Преработка 

- Събиране на 

диворастящи 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Транспорт 

http://www.qcertification.bg/
http://www.qcertification.bg/
http://www.qcertification.bg/
http://www.ceres-cert.com/
http://www.ceres-cert.com/
http://www.ceres-cert.com/
http://www.lacon-bg.com/
http://www.lacon-bg.com/
http://www.lacon-bg.com/
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BG-

BIO-07 

"КОНТРОЛ ЮНИОН 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

ЕИК/Булстат-148116122 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

ул. „Г.С. Раковски” № 99, ет. 

7, офис 8 и 9 

bgcertification@controluni

on.com, тел.(052) 605 006, 

0882 95 05 53; 888 66 33 53 

http://w

ww.contr

olunion.co

m 

2018-06-11-

0011 

Дата от: 

11.06.2018г. 

Дата до: 

01.01.2022г. 

  

  

  

  

  

  

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Водорасли и 

аквакултурни животни 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Растениевъдство 

- Събиране на 

диворастящи 

- Преработка 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Транспорт 

BG-

BIO-10 

ИНСТИТУТ ЗА КОНТРОЛ НА 

БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

С ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

ЕИК/Булстат-175426883 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив 

ул. „Богомил” № 54, ет. 1, 

ап. 1 

bulgaria@bio-hellas.gr, 

тел.(032) 260 656 

  

http://w

ww.bio-

hellas.gr  

2018-11-02-

0012 

Дата от: 

02.11.2018г. 

Дата до: 

04.11.2022г. 

  

  

  

  

  

  

- Преработка 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Транспорт 

- Събиране на 

диворастящи 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Растениевъдство 

- Животновъдство 

- Водорасли и 

аквакултурни животни 

BG-

BIO-12 

„ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ-КЛОН 

БЪЛГАРИЯ” 

ЕИК/Булстат-201736893 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

ж. к. Изток, ул. Пиер 

Дегейтър № 4, бл. 1, ап. 29 

snezhka.delcheva@ecogrup

poitalia.it, тел.0886 738 

800, 0887 663 669, 0886 

800 114 

http://w

ww.ecogr

uppoitalia.

it 

2018-06-11-

0013 

Дата от: 

11.06.2018г. 

Дата до: 

12.12.2021г. 

  

  

  

  

  

- Растениевъдство 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Транспорт 

- Преработка 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

http://www.controlunion.com/
http://www.controlunion.com/
http://www.controlunion.com/
http://www.controlunion.com/
http://www.bio-hellas.gr/
http://www.bio-hellas.gr/
http://www.bio-hellas.gr/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/
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BG-

BIO-14 

“СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

ЕИК/Булстат-000653802 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

бул. „Цариградско шосе” 

№ 115 Г БЦ Мегапарк, офис 

„С”, ет.6 

sgs_bulgaria@sgs.com, 

тел.(02) 9 10 15, 0888 774 

442 

http://w

ww.sgs.co

m 

2020-12-29-

0033 

Дата от: 

29.12.2020г. 

Дата до: 

29.06.2021г. 

  

  

  

  

  

- Преработка 

- Растениевъдство 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Транспорт 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

BG-

BIO-15 

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 

ЕИК/Булстат-831635265 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

бул. „Ситняково“ № 23, 

Етаж 2 

bio@bulgarkontrola.bg, 

тел.(02) 988 45 41, 0887 59 

81 22 

http://w

ww.bulga

rkontrola.

bg 

2017-10-20-

0016 

Дата от: 

20.10.2017г. 

Дата до: 

31.05.2021г. 

  

  

  

  

  

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Растениевъдство 

- Преработка 

- Транспорт 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

BG-

BIO-17 

„АГЕНЦИЯ ЗА 

БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД 

ЕИК/Булстат-203055160 

гр. Шумен, общ. Шумен, 

обл. Шумен 

ул. "Цар Освободител" 

№97, етаж 1, офис 26 

office@abcbg.net, тел.0877 

71 65 68 

http://w

ww.abcbg

.net 

2019-07-18-

0018 

Дата от: 

18.07.2019г. 

Дата до: 

15.01.2023г. 

  

  

  

  

  

- Растениевъдство 

- Преработка 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Транспорт 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

http://www.sgs.com/
http://www.sgs.com/
http://www.sgs.com/
http://www.bulgarkontrola.bg/
http://www.bulgarkontrola.bg/
http://www.bulgarkontrola.bg/
http://www.bulgarkontrola.bg/
http://www.abcbg.net/
http://www.abcbg.net/
http://www.abcbg.net/
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BG-

BIO-18 

КОСМОСЕРТ услуги за 

сертифициране -клон 

ЕИК/Булстат-203118625 

гр. София, общ. Столична, 

обл. София (столица) 

ж.к. Манастирски ливади - 

Изток, бл.9 Б, вх.Б, етаж 6, 

ап.17-Б 

office@cosmocert.bg, 

тел.(02) 416 52 44 

http://w

ww.cosm

ocert.bg 

2018-07-17-

0019 

Дата от: 

17.07.2018г. 

Дата до: 

19.01.2022г. 

  

  

  

  

  

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Събиране на 

диворастящи 

- Животновъдство 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Растениевъдство 

- Преработка 

- Транспорт 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

BG-

BIO-19 

"МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ" ООД 

ЕИК/Булстат-201488864 

гр. Велико Търново, общ. 

Велико Търново, обл. 

Велико Търново 

бул. България №14Б ет.1 

office@makom.bg, 

тел.(062) 520 677, 088 333 

77 32 

http://w

ww.mako

m.bg 

2020-05-27-

0029 

Дата от: 

27.05.2020г. 

Дата до: 

23.12.2023г. 

  

  

  

  

  

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Транспорт 

- Събиране на 

диворастящи 

- Растениевъдство 

- Преработка 

BG-

BIO-20 

"Агро Органик Контрол" 

ЕООД 

ЕИК/Булстат-203760416 

гр. Ямбол, общ. Ямбол, 

обл. Ямбол 

ул. Г. С. Раковски 24, ет.1, 

ап.2 

office@agro-organic.com, 

тел.0888232422 

http://w

ww.agro-

organic.co

m 

2020-11-30-

0031 

Дата от: 

30.11.2020г. 

Дата до: 

23.11.2024г. 

  

  

  

  

  

- Събиране на 

диворастящи 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Растениевъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Транспорт 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Преработка 

http://www.cosmocert.bg/
http://www.cosmocert.bg/
http://www.cosmocert.bg/
http://www.makom.bg/
http://www.makom.bg/
http://www.makom.bg/
http://www.agro-organic.com/
http://www.agro-organic.com/
http://www.agro-organic.com/
http://www.agro-organic.com/
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BG-

BIO-21 

"Био Сертификейшън" 

ЕООД 

ЕИК/Булстат-203598067 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив 

Район Северен, ул. 

“Сливница” № 6A, ет. 3, ап. 

офис № 1 

office@biocertification.eu, 

тел.(032) 21 42 42, (032) 26 

42 42, 0888 57 80 47 

http://bio

certificati

on.eu/  

2020-12-23-

0034 

Дата от: 

23.12.2020г. 

Дата до: 

30.11.2024г. 

  

  

  

  

  

- Преработка 

- Събиране на 

диворастящи 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Транспорт 

- Растениевъдство 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

BG-

BIO-22 

“НУТРАМЕД” ЕООД 

ЕИК/Булстат-201694362 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив 

Район Северен, ул. 

“Сливница” № 6 A, ет.6, 

офис 12 

nutramed.ltd@gmail.com, 

тел.0895 66 37 40 

http://bio

cert.nutra

medbg.co

m 

2021-01-19-

0035 

Дата от: 

19.01.2021г. 

Дата до: 

19.01.2025г. 

  

  

  

  

  

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Преработка 

- Растениевъдство 

- Събиране на 

диворастящи 

- Транспорт 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

BG-

BIO-23 

Глобал Серт ООД 

ЕИК/Булстат-204495974 

гр. Пловдив, общ. 

Пловдив, обл. Пловдив 

бул. Шести септември № 

145, ет.2, ап.4 

globalsert@abv.bg, 

тел.0884999567  

http://glo

balsert.bi

o 

2021-01-29-

0036 

Дата от: 

29.01.2021г. 

Дата до: 

31.07.2022г. 

  

  

  

  

  

- Животновъдство 

- Износ за трети страни 

на биологични продукти 

- Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти 

- Транспорт 

- Внос от трети страни на 

биологични продукти 

- Растениевъдство 

- Преработка 

- Събиране на 

диворастящи 
Източник: База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин, МЗХГ 

http://biocertification.eu/
http://biocertification.eu/
http://biocertification.eu/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://globalsert.bio/
http://globalsert.bio/
http://globalsert.bio/
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Системи на ЕС за контрол на биологичното производство 

Логото на ЕС за биологично земеделие е 

индикация, че даден продукт е произведен в 

съответствие с приложимите стандарти на 

ЕС и се подчинява на изискванията на 

системата за контрол и сертифициране. За 

преработените продукти това означава, че 

най-малко 95 % от съставките от земеделски 

произход са биологични. До новото лого на 

ЕС за биологични продукти се поставя 

номера на кода на контролиращото лице, 

както и пояснение дали земеделските 

суровини в състава на продукта са 

отгледани в ЕС или извън ЕС (или и двете). 

Отделните оператори, участващи в различните етапи от веригата на доставки, имат свои 

собствени процедури за биологичните продукти, вариращи от обикновени проверки до 

много сложни процедури. Това са основните съставни елементи, които следва да 

гарантират, че продуктите, обозначени с логото на ЕС като биологични, действително 

отговарят на приложимите стандарти. ЕС е създал система за контрол, при която 

контролиращи лица извършват проверки на отделните оператори. Тези проверки 

включват физически инспекции на помещенията за производство или преработка, 

проверка на счетоводната отчетност и взимане на проби от крайните продукти, 

събраните от реколтата продукти, листата или почвата, които се тестват за наличие на 

неразрешени вещества. Контролиращите лица са основен елемент на всички системи за 

контрол и сертифициране на биологични продукти. Операторите заплащат за 

сертификатите, издадени от контролиращите лица. По отношение на продуктите, 

произведени в ЕС, се прилагат системи за контрол, които се различават от тези за 

вносните продукти. Комисията играе важна роля във всички тези системи, като 

упражнява надзор над системите за контрол на държавите членки и наблюдава 

участниците в различните режими на внос. 

Система за контрол върху продуктите, произведени в ЕС 

Държавите членки на ЕС могат да изберат дали да създадат частна или публична система 

за контрол и сертификация или система, която е комбинация от двете. По-голямата част 

от държавите членки са избрали да одобряват частни контролиращи лица. Пет държави 

членки са определили публични контролиращи лица, наричани в законодателството 

„контролни органи“, а две са избрали смесена система. В целия ЕС са одобрени около 250 

контролиращи лица и публични контролни органи. 

Държавите членки трябва да определят един или повече компетентни органа, които да 

отговарят за одобряването и надзора на контролиращите лица и при необходимост да 

налагат предвидените за несъответствията мерки (включително санкции). 

Източник: Регламент (ЕС) № 271/2010 на 

Комисията от 24 март 2010 г. 
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Система за контрол на продуктите, внасяни в ЕС 

Равностойни трети държави 

ЕС е признал няколко трети държави за прилагащи равностойни правила за биологично 

производство и системи за контрол. Компетентните органи в равностойните трети 

държави следва да осигурят гаранции, че биологичните продукти се произвеждат, а 

операторите се проверяват в съответствие с техните стандарти. Комисията има право да 

извършва официален контрол с цел да провери дали законодателството и системите на 

третата държава са равностойни на правилата на ЕС 

Равностойни контролиращи лица 

Вносните продукти от държави, които не са равностойни трети държави или държави от 

ЕАСТ5, трябва да са произведени и проверени съгласно стандарти, които са равностойни 

на правилата на ЕС. За тази цел Комисията одобрява частни контролиращи лица или 

публични контролни органи, които сертифицират биологичните оператори извън ЕС. В 

настоящия доклад те се наричат равностойни контролиращи лица. 

В случая с равностойните контролиращи лица, Комисията действа като компетентен 

орган, което означава, че тя е отговорна не само за одобряването на тези контролиращи 

лица, но и за тяхното наблюдение и, ако е необходимо, за оттеглянето на даденото 

одобрение. Комисията наблюдава тези контролиращи лица, като прави преглед на 

годишните им доклади и докладите за оценка, издадени от органа по акредитация. Тя 

може също да извършва одитни посещения с цел проверка на работата на 

контролиращите лица. 

В периода декември 2017 г. до юли 2018 г. Европейската сметна палата провежда одит, 

като през 2019 е изведен Специален доклад. За целите на одита са извършени посещения 

в две държави членки: България (където броят на земеделските стопани, развиващи 

биологично земеделие, се e увеличил рязко през последните години) и Чехия (където 

биологичното производство заема голяма площ). По отношение на контрола и 

сертификацията, докладът прави следните констатации  и оценки: 

- Налице са подобрения в надзора върху системата за контрол на биологичните 

продукти, произведени в ЕС 

- Налице са подобрения в мониторинга на Комисията върху системите за контрол в 

държавите членки 

- в повечето държави членки системите за контрол са добре организирани, въпреки 

някои слабости в надзора върху контролиращите лица и на равнището на 

отделните инспекции. 

- През 2014 и 2015 г. Европейската комисия е одитирала Чехия и България. Сметната 

палата посети тези две държави членки и установи, че те са предприели действия 

за подобряване на своите системи за контрол. В България обаче са установени 

продължаващи слабости в надзора върху контролиращите лица: Компетентният 

орган не е идентифицирал някои слабости по време на своите годишни инспекции; 
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По отношение на двете посетени контролиращи лица няма доказателства, че 

изборът на продуктите, които следва да бъдат изпитани за неразрешени вещества, 

се основава на оценка на риска, както се изисква от Регламента. 

-  В България обаче е необходимо допълнително прецизиране и подходящ надзор. 

Констатирано е, че едно от двете посетени контролиращи лица е решило да не 

прилага определени мерки, посочени в каталога, и че и двете контролиращи лица 

не прилагат подходящата мярка при наличие на неразрешени вещества. 

Компетентният орган не е докладвал за това в контекста на своите надзорни 

дейности. 

- Обменът на информация се е подобрил, но може да бъде още по-бърз и по-

широкообхватен 

- В България Сметната палата установи, че контролиращите лица са уведомили 

компетентния орган относно някои видове несъответствия с изискванията само в 

годишните си доклади. Компетентният орган не е отбелязал тези случаи при 

надзорната си дейност. Също така беше установено, че в Чехия на контролиращите 

лица са били необходими средно 33 дни през 2016 г. и 55 дни през 2017 г., за да 

докладват на компетентния орган случаи на несъответствие, засягащи статута на 

определени продукти като биологични. 

- В България контролиращите лица не включват информация относно произхода на 

продуктите в своите съобщения до компетентния орган, което не му осигурява 

необходимата информация, за да реши дали нарушението/нередността следва да 

се впише в OFIS или не. 

- В България вносът на биологични продукти е подложен на 100 % документни 

проверки от органа по безопасност на храните. Към момента на одита обаче не е 

извършван анализ на риска, нито физически проверки или лабораторни 

изпитвания на внасяните биологични продукти. 

- В България двете посетени контролиращи лица не са разполагали с конкретни 

контролни листове за вносители и вместо това използват контролните листове за 

„търговци“, които не предвиждат някои специфични проверки, свързани с внос. 
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4. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ ПАЗАРИТЕ НА БИОЛОГИЧНИ 

ПРОДУКТИ. ТЕНДЕНЦИИ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

БИОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 
Глобалната пандемия предизвикана от COVID-19 продължава вече трета година и 

продължава да оказва влияние върху това как живеем и как се храним. Въпросите за 

личното здраве и благополучие са основни за потребителите на храни с оглед превенция 

на заболявания и изграждане на личен имунитет. Тъй като биологичните храни не 

съдържат синтетични пестициди, торове, подобрители за растеж и свързаните агро 

химикали, те се смятат за по-здравословни и безопасни в сравнение с традиционните 

храни. 

Един от ефектите на глобалната пандемия предизвикана от COVID-19 е огромното 

търсене на биологични продукти в световен мащаб. Повишаване на търсенето на 

такива продукти се потвърждава и от представените данни в световен мащаб в 

проучванията направени по останалите дейности в проекта. В САЩ например продажбите 

на биологични храни са се увеличили с 25% за периода от 17 седмици преди юли 2020 г. В 

Обединеното Кралство продажбите на биологични храни са се увеличили с 18% за 

периода от 12 седмици преди юни 2020 г.    

Търговците на дребно на биологични храни се възползват от извънредните мерки 

(локдаун или затваряне), наложени от националните правителства. Магазините за 

биологични и здравословни храни остават отворени по време на кризата, като привличат 

нови потребители и реализират повече продажби. Във Франция например магазини за 

биологични храни отчитат повишаване на продажбите с над 30% от започването на 

кризата. 

Онлайн търговците на дребно отчитат най-висок растеж в продажбите, тъй като 

пандемията е насърчила много хора да пазаруват от дома си. В Обединеното Кралство 

анализаторите прогнозират, че онлайн продажбите на хранителни стоки ще се увеличат 

с една четвърт през 2020 г. Широко се смята, че Amazon е главният победител в 

настоящата криза, отчитайки рекордни продажби и печалби.  

Операторите на схеми за био-зеленчукови кутии1 също отчитат скок в продажбите. 

Водещият оператор в този сектор отчита 25% увеличение на поръчките за продажба през 

март 2020 г. и отчита доставки на 55 000 кутии на седмица. 

Онлайн търговците на биологични храни в Азия също регистрират такава тенденция. 

Водещ онлайн търговец в Индия отчита 30% увеличение на продажбите през март 2020.  

Друг важен ефект на глобалната пандемия предизвикана от COVID-19 е, че 

коронавирусната криза също така доведе и до проблеми с доставките. Много 

компании за биологични храни имат международни мрежи за доставки, които са били 

подложени на натиск. Много от суровините, използвани от компаниите за биологични 

храни в Европа и Северна Америка, се произвеждат в други региони. Затварянето наруши 

веригите за доставки. Например Индия е основен доставчик на органичен чай, билки, 

подправки и свързани съставки. Извънредните мерки, въведени от индийското 

                                                           
1 Organic-vegetable box schemes - схеми за био-зеленчукови кутии (седмично снабдяване със сезонни плодове и зеленчуци, доставяни на 

отделни домакинства за определена цена), които са много популярни в Обединеното кралство. 
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правителство, спряха преработката и износа на храни. Вирусните епидемии накараха 

много компании да се замислят за диверсификация на своите източници. 

Предвид гореизложеното въздействието на глобалната пандемия предизвикана от 

COVID-19 върху пазарите на биологични продукти може да се обобщи в следните посоки: 

Деглобализация на веригите за доставка на храни - има спорове дали COVID-19 е 

сложил спирачки на глобализацията. Сигурно е обаче, че пандемията показа колко 

уязвими са международните вериги за доставки. Доставките на суровини са прекъснати 

или нарушени, тъй като страните въведоха извънредни мерки. Например някои държави 

спряха износа на земеделски продукти, защото въведоха локдаун. Потокът от органични 

съставки продължава да се влияе неблагоприятно от по-високите транспортни разходи 

и по-дългите срокове за доставка. Настоящата ситуация с COVID-19 показва, че 

печелившите в тази криза са фирмите, които са запазили веригите си за доставки близо 

до дома. Операторите, които са разчитали на органични съставки, които от други 

географски региони са най-негативно засегнати. Бъдещето на доставките се очаква да 

бъде по-скоро местни вериги за доставки, а ако не -  регионални.  

Продоволствена сигурност - пандемията постави на фокус важността на 

продоволствената сигурност. При наличните слабости на своите вериги за доставки, 

някои национални правителства се фокусираха върху поддържането на движението на 

мрежата за доставки на храни по време на кризата. В идните години очакванията са, че 

повече правителства ще инвестират в местно земеделие и производство на храни. 

Достъпът до безопасна, достатъчна и питателна храна  вероятно ще бъде на фокус в 

политическия дневен ред. Очаква се производството на органична/био храна да има 

важна роля с оглед на нарастващото приемане на нейните и екологичните и 

здравословни ползи. Държавите от Азия и Африка, които традиционно се фокусират 

върху експортно ориентирани индустрии за биологични храни, ще се стремят към 

развиване на вътрешните пазари. 

Правителствена подкрепа - гореописаните две тенденции е по-вероятно да бъдат 

ускорени посредством подкрепата на правителствата. Очаква се националните 

правителства да инвестират повече в биологичното земеделие с цел по-голяма 

устойчивост на своите хранителни индустрии. Биологичното земеделие ще бъде 

насърчавано и защото държавите търсят начини да ограничат употребата на пестициди 

и да подобрят плодородието на почвите. Както вече е ясно през месец май 2020 г. като 

част от Европейската Зелена сделка Европейската Комисия обяви целта за достигане на 

25% от биологичните земеделски земи до 2030 г.   Стратегията на ЕС от фермата до 

вилицата има за цел да подобри продоволствената сигурност в Европа. Стратегията 

планира да намали въздействието върху околната среда на европейската хранителна 

система, да намали употребата на химически пестициди с 50%, употребата на опасни 

пестициди с 50%, употребата на торове с 20% и загубите на хранителни вещества с 50% 

до 2030 г. 

Прозрачност и проследимост - очаква се движението към проследимост и прозрачност 

във веригите за доставки на селскостопански продукти да получи тласък. Снабдяването с 

органични съставки/продукти става по-строго, увеличават се рисковете от измами и 

фалшифициране. Ще бъдат използвани инструменти за проследяване, за да се поддържа 
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целостта на биологичните продукти. Очаква се блокчейн технологията2 да играе ключова 

роля. Една от големите вериги супермаркети в Европа вече използва блокчейн 

технологията, за да осигури прозрачност на някои от биологичните продукти със 

собствен етикет. Тайландското правителство също планира използването на блокчейн 

технологията да популяризира своя органичен ориз на експортните пазари. 

Промяна на поведението на потребителите - безспорно COVID-19 има огромно 

влияние върху потребителите, като променя начина им на пазаруване и хранене. От 

първоначалното паническо пазаруване и запасяване със стоки до по-рядко посещаване 

на магазини и онлайн пазаруване, коронавирусът причинява сериозна промяна в 

отношението и поведението на потребителите. Продажбите на биологични продукти 

нарастват по време на кризата. Въпреки това, търсенето на растителни храни, 

хранителни добавки и натурални продукти също се увеличава. Потребителите се обръщат 

към продуктите за здраве и уелнес, тъй като разглеждат по-отблизо превенцията и 

поддържането на заболявания. Предизикателство за индустрията е да осигури продажби 

на биологични продукти, които посрещат нуждите на променящото се потребителско 

поведение. Продажбите на биологични млечни продукти вече са засегнати от 

нарастването на продуктите на растителна основа. Продажбите на биологично месо 

могат да претърпят същата съдба, ако потребителите не ги свързват със здрава етика и 

хранене. 

Търговия на дребно с храни - онлайн търговците на дребно са явните победители от 

настоящата криза и се очаква да вземат по-голям дял от продажбите на биологични 

храни в следващите години. Големите конвенционални вериги за хранителни стоки и 

специализираните онлайн търговци на биологични храни също се очаква да спечелят по-

голям пазарен дял. Търговците на биологични храни, особено тези в Европа и Азия, 

трябва да се адаптират. Нарастващата покупателна способност на милениалите3 и 

поколението Z4 се очаква да ускори тази тенденция. 

Биологичните храни са въведени за първи път в голям мащаб в началото на 90-те години. 

Изминават повече от 15 години, докато глобалните продажби на органични продукти 

достигат 50 милиарда щатски долара през 2008 г. Десет години по-късно (2018 г.) те 

надминават границата от 100 милиарда щатски долара. Тъй като COVID-19 променя 

начина, по който пазаруваме и се храним, следващият скок от 150 милиарда щатски 

долара може да бъде в рамките на следващите няколко години. Понастоящем търсенето 

на биологични храни изпреварва предлагането. Въпреки че биологичното земеделие се 

увеличава, то не е в крак с търсенето. Биологичната земеделска земя e 75 млн. хектара, 

но почти половината от нея е разположена в Океания. В този смисъл не може да се говори 

за общи тенденции, които ще настъпят навсякъде по света с еднаква сила, а е много 

важно да бъдат отчитани местните и регионалните предимства и пазари. 

 

 

                                                           
2 Дефиниция на блокчейн - метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от 

компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду си и кодирани криптографски. Тази информация може да бъде материален 

актив (къща, кола, пари, земя) или нематериален актив (интелектуална собственост, патенти, авторски права, брандинг). 
3 Милениалите са известни още като поколението Y. Това са хората родени в периода 1980-1995 г.  
4 Поколение Z – хората родени в периода 1996 - 2009 г. 
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Тенденции в биоземеделието и биопроизводството в България 

Основните характеристики на биологичното производство го правят адекватен за 

съвременните реалности подход за развитие на висока конкурентоспособност и 

динамичност. Самата същност на биологичното производство като производствен метод, 

базиран на един нов и цялостен мениджърски подход, отговарящ на изискванията на 

визията „от фермата до масата”, включва много иновативни подходи и възможности за 

развитие в различни насоки и разновидности. Имайки предвид, че биопроизводството е 

сектор, който продължава и към момента положителните тенденции на нарастване от 

последните години, регистрирани в европейски и световен мащаб (и като площи, и като 

продажби), и факта, че бе основен акцент в редица законови и стратегически документи 

за програмен период 2014-2020, акцент е и в новата ОСП за периода 2023-2027 г., както и 

поради нарастващото потребителско търсене, в проучването са поставени 

изследователски цели и задачи във връзка с потенциала му за принос към устойчивото 

развитие на селските райони. 

През последните години биологичното земеделие в България е един от секторите, който 

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

и броят на производителите, включени в система на контрол. Причините са свързани 

както с много добрите предпоставки у нас за неговото развитие – запазени в екологично 

отношение райони; осведоменост и желание на потребителите да се хранят 

здравословно; осъзнати ползи за околната среда и селските райони; подпомагане на 

биологичните производители – така и с добрия прием на биопродуктите на външните 

пазари.  

Според представените данни в доклада на IFOAM за 2020 г. площта на биоземеделската 

земя в България, включваща и площите в преход, възлиза на 116 253 хектара, като по този 

показател страната ни се нарежда на 46 място от общо 170 държави. В таблицата по-долу 

са представени данните и за 2018, 2019 и 2020 г. 

Биоземеделс

ка земя за 

2018 г. 

(хектар) 

Биоземеде

лска земя 

за 2019 г. 

(хектар) 

Биоземеде

лска земя 

за 2020 г. 

(хектар) 

Растеж 

за 2019 г. 

(хектар) 

Растеж 

за 2019 

г. (%) 

Растеж 

за 2020 г. 

(хектар) 

Раст

еж за 

2020 

г. (%) 

Растеж 

за 10 

години 

(хектар) 

Расте

ж за 10 

години 

(%) 

128 583 117 779 116 253 -10 804 -8,4% -1526 -1,3 91 231 364,6% 

 

Данните в таблицата показват, че биоземеделската земя в България намалява 

последователно през 2019 и 2020 г., въпреки че се запазва общият й растеж за 10 годишен 

период. 

По дял на био площите от общата земеделска земя за 2020 г. България се нарежда на 52 

място от 164 държави с дял 2,3%. По-долу в таблицата са представени данните и за 2018, 

2019 и 2020 г.  

Дял на био площите от 

общата земеделска земя 

2018 г. (%) 

Дял на био площите от 

общата земеделска земя 

2019 г. (%) 

Дял на био площите от 

общата земеделска земя 

2020 г. (%) 

2,56 2,34 2,3 
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Данните в таблицата показват, че делът на био площите от общата земеделска земя в 

България намалява последователно през 2019 и 2020 г. 

Данните за използваемостта на био земеделската земя в България за 2018, 2019 и 2020 г. 

са представени таблицата по-долу: 

Година Обработваеми 

култури (хектар) 

Трайни 

насаждения 

(хектар) 

Постоянни пасища 

(хектар) 

Общо (хектар) 

2018 65 648 29 478 33 713 162 332 

2019 63 940 26 486 27 339 117 765 

2020 61 249 24 849 30 154 116 252 

 

Представените данни в таблицата по-горе не показват трайни тенденции на повишаване 

на използваемостта на био земеделската земя в България. 

Данните за биооператорите в България за 2018, 2019 и 2020 г. са представени в 

следващата таблица: 

Година Износители на 

био продукти 

Вносители на 

биопродукти 

Преработватели 

на био продукти 

Производители на 

биопродукти 

2018 4 26 234 6213 

2019 2 22 249 5942 

2020 2 22 249 5942 

 

Данните в таблицата показват, че операторите на биопродукти в България намаляват 

спрямо 2018 г. Прави впечатление, че като цяло износителите на биопродукти са твърде 

малко – само 4 за 2018 г. и 2 за следващите две години за сметка на вносителите. 

Единствено преработвателите на биопродукти са се увеличили спрямо 2018 г. с 6,41 %. 

Производителите на биопродукти в България са намалели спрямо 2018 г. с 4,36 %. 

Данните за продажбите на дребно на био продукти, дял на продажбите на био продукти 

от всички продажби на дребно, консумацията на био продукти на глава от населението и 

износ на био продукти за България за 2018, 2019 и 2020 г. са представени в следващата 

таблица: 

Година Био консумация на 

глава от населението 

[€/човек] 

Био продажби на 

дребно [милион €] 

Био ръст на 

продажбите на 

дребно (1 година) [%] 

Дял на био 

продажби на 

дребно [%] 

2018 4,11 30 6,5 0,44 

2019 4,25 30 0 0,44 

2020 5 33,27 10,90 0,44 
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Данните в таблицата показват минимален ръст в био консумацията на глава от 

населението изразено в евро на човек. Продажбите на дребно на биопродукти се запазват 

на относително същото равнище и през трите години. 

Данните за вноса на био продукти в България за 2018, 2019 и 2020 г. са представени в 

следващата таблица: 

Година Внос на биопродукти 

[тон] 

2018 12 280,60 

2019 14 847,12 

2020 15 330,70 

 

За 2018, 2019 и 2020 г. площта на дивите зони е 307 020 хектара, за които няма 

информация какви видове има на тези площи.  

Броят на биологичните пчелини кошери в България за 2018 г., както и за 2019 г. е 264 069. 

Същият е броят и за 2020 г. По този показател България се нарежда на 3-о място от общо 

62 държави след Бразилия с 629 939 и Замбия с 368 274 кошера. След България се 

нарежда Румъния с 262 154 кошера, Франция – 245 192, Китай – 229 084, Италия – 171 094, 

Испания – 158 050. 

По отношение на 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.  

Данните за отглежданите био култури на територията на България за 2018, 2019 и 2020 г. 

са представени в следващата таблица: 

Култури Биологична 

земеделска земя 

(хектара) 

Биологична земеделска 

земя сертифицирана 

(хектара) 

Дял на биологичната 

земеделска земя (%) 

Биологична 

земеделска земя в 

преход (хектара) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ябълки 681 754 705 354 478 500 17,11 18,21 19,8 327 276 205 

Кайсии 314 333 350 179 244 249 12,31 11,44 19,02 135 89 101 

Ечемик 1678 1682 1919 997 1408 1765 1,62 1,5 1,47 681 275 154 

Горски плодове 1429 1602 1215 795 1089 974    634 513 241 

Зеле 15 20 17 8 11 11 0,71 0,99 1,01 6 8 6 

Череши 2716 2342 2257 1484 1698 1727 24,19 19,26 19,24 1232 643 531 

Плодове, умерени, 

други 

32 35 55 17 22 45 40 87,5  15 13 9 

Плодове, тропически и 

субтропични, без 

подробности 

44 36 42 32 32 37    12 4 5 

Микс от зърнена 

царевица и кочани 

1362 1818 1124 1135 1686 1052 0,31 0,32 0,19 227 132 72 

Грозде, без 

подробности 

3990 3611 3747 2442 2967 3139    1548 644 608 

Ленено семе (ленено 

масло) 

  12   12       

Нектарини 13 1 7 11 1 7 10 0,5 11,67 2   

Ядки, без подробности 15520 14135 12744 9894 12202 11844    5626 1933 900 

Овесени ядки 248 224 682 196 175 589 2,19 1,84 5,09 52 49 93 

Маслодайни семена, 

други 

56 183 53 56 165 53 0,79  0,88  17  

Други зърнени храни 1910 1324 1087 1272 1163 1019 66,32 36,47 19,2 638 161 69 

Праскови 284 267 248 184 182 171 8,35 8,84 14,17 100 86 78 

Круши 171 110 93 80 97 58 30 15,71 18,6 91 13 34 

Сливи 4211 3259 3261 1402 1923 2148 57,21 40,64 38,05 2808 1336 1113 
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Картофи 497 537 433 320 405 332 3,52 5,78 4,35 178 132 101 

Протеинови култури, 

без подробности 

14579 12380 12245 9028 11154 11038    5551 1227 1208 

Варива 1192 547 375 648 517 373  47,57 34,4 545 30 1 

Рапица 1280 955 302 1271 948 302 0,7 0,63 0,25 9 7  

Ориз 137 137 227 1,25 137 227  1,16 1,84 137   

Кореноплодни 

култури, други 

207 3  159 3  34,5 15  48   

Ръж 123 142 261 106 123 230 1,48 2,33 4,88 17 19 30 

Соя 109 2 905 4,7 2 904  0,05 20,07 109  1 

Ягоди 243 216 235 188 166 200 33,29 30,42 31,76 56 50 35 

Слънчогледово семе 7518 9496 8798 6831 8441 8006 0,95 1,16 1,07 687 1056 792 

Текстилни култури, 

без подробности 

176 383 341 4 8 22    173 375 319 

Зеленчуци, плодове 1125 1250 935 817 1091 823 5,92 6,15 5,64 308 159 118 

Зеленчуци, листни или 

на дръжки 

21 56 31 15 34 30 2,56 6,67 3,78 6 22 2 

Зеленчуци, други 69 175 24 55 167 22    14 8 1 

Зеленчуци, коренови 

грудки и луковици 

592 385 485 479 301 439 10,21 8,89 13,07 113 84 46 

Пшеница 12218 12519 10250 10488 11129 9523 1,01 1,04 0,85 1730 1390 727 

  

Данните в таблицата показват, че към 2020 г. най-много са биологичните площи с ядки 

(без да се уточняват видове), следвани от протеинови култури (без да се уточняват 

видове) и пшеница. Същото е разпределението и по изцяло сертифицирани биологични 

площи. Прави впечатление, че липсва ясно изразено повишаване на биологичните площи 

при всички култури, 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. Към момента на изготвянето на 

проучването липсват официални данни за биологичните площи за 2021 г. През март 2022 

г. в рамките на тематична конференция на изложението Агра 2022 в Пловдив от 

заместник министърът на МЗХГ Иван Христанов съобщава, че за 2021 г. площите за 

биологично производство са намалели с 30 000 хектара или от 2,32% биоплощите са 

спаднали до 1,7%. (https://agri.bg/novini/ministerstvoto-za-edna-noshch-bioploshchite-u-

nas-se-stopikha-s-edna-treta).   

Българското селско стопанство се характериазира с благоприятни почвено-климатични 

условия за производство на земеделски продукти, в това число и биологични. 

Устойчивото селско стопанство е национален приоритет за България, както това е 

определено в Националната програма за развитие на България 2030, в рамките на ос на 

развитие „Зелена и устойчива България“. В последните години се наблюдава все по-

нарастващо търсене на здравословни и биологично чисти продукти от потребителите. 

Това се дължи на факта, че все повече хора предпочитат консумацията на продукти с 

високо качество, които са произведени чрез използването на екологосъобразни методи с 

грижа към околната среда. Селското стопанство като традиционен отрасъл за България, 

има стратегическо значение, не само защото осигурява продоволствената сигурност, 

създава суровини за много други отрасли и сектори на националната икономика, но и  

осигурява работа и доходи на значителна част от населението в селските райони. 

Същевременно секторът е сред най-динамично развиващите се по отношение на 

модернизация, роботизация, цифрова и дигитална трансформация, с оглед и на 

климатичните и зелени предизвикателства в глобален мащаб. Именно 

селскостопанският сектор е в центъра на кръговата икономика и биобазираните 

общества. 

https://agri.bg/novini/ministerstvoto-za-edna-noshch-bioploshchite-u-nas-se-stopikha-s-edna-treta
https://agri.bg/novini/ministerstvoto-za-edna-noshch-bioploshchite-u-nas-se-stopikha-s-edna-treta
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Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на земеделието в 

Република България. То е и един от акцентите на Общата селскостопанска политика за 

периода 2014-2020 г., както на новата ОСП за периода 2023 – 2027 г. Възприетите 

европейски стандарти за екологично и биологично производство, за качеството на 

храните и пр., действат като косвени регулатори на Общността за опазване на околната 

среда и гарантиране безопасността на храните и хуманното отношение към животните. 

България е с най-динамично развиващо се биологично производство и биоземеделие в 

ЕС през последните години, но потенциалът, който секторът има, свързан с 

благоприятните климатични условия и екологично съхранени райони, не се 

оползотворява в достатъчна степен. Въпреки че в периода 2008-2016г. биологичните 

оператори в България нарастват повече от 22 пъти, а площите, върху които се прилагат 

методите на биологично производство се увеличават почти 10 пъти, достигайки 160 620 

ха или 3.2% от общата използвана земеделска площ в страната, България все още 

изостава повече от два пъти от средните за ЕС стойности по отношение на ангажираните 

за биологично производство площи. 

Освен това страната ни е на последно място в ЕС по производителност на ресурсите - 

нормата на кръговото (вторично) използване на материалите в икономиката ни (за 

2016г.) възлиза на едва 4.3% в сравнение със средната за ЕС стойност от 11.7%. 
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5. Представяне на SWOT анализ на биологичното производство на 

селскостопанска продукция в България 

 
За основа на настоящия SWOT-анализ е използвана информация от Националния план за 

действие за развитие на биологичното производство и представя една селективна 

разбивка на силните и слаби страни на биологичното земеделие в България. За да бъде 

извършен анализ и проучване на състоянието му на територията на област Хасково е 

необходимо да бъдат разгледани и възможностите и заплахите, дефинирани от МЗХГ. В 

представената разбивка са добавени и други тълкования и изводи от различни 

релевантни източници – доклади, научни разработки, наръчници за биологични 

продукти, презентации и др., които най-точно обобщават включените елементи в SWOT-

анализа. 
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5.1. Силни страни 

 Налице са екологични ползи - Нитратите редуцирани с 35-60%, отсъствие на 

пестицидни остатъци – безопасни продукти и храни, опазване на водите. 

Подобрени био-физични почвени показатели (По-високо ниво на биомаса, 

оргaнична материя, ензимна активност, стабилност на агрегатите, и т.н.; 

редуцирана ерозия до 4 пъти, увеличена инфилтрация) и др. 

 Запазване на биоразнообразието: Биологичното земеделие  съхранява 

естествените местообитания и биоразнообразието като се ограничава изкуствено 

торене, намалява дела на пасищата във фермите и стимулира развитието на 

местни сортове и породи; 

 България разполага с подходящи почвени и климатични ресурси за развитието на 

биоземеделието. 

 В сравнение с малкия брой биологични оператори през 2009 г. (446), към края на 

2019 г.  те са  6 213 по данни на Изследователският институт по биологично 

земеделие (FiBL) 

 По данни на Изследователският институт по биологично земеделие (FiBL) 

органичните площи от 12 320 ха през 2009 г. са се увеличи на 117 779 ха през 2019 г. 

 През 2015 г. България се превръща в лидер в Европа по отношение на брой пчелни 

кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие, което 

е предпоставка за разширяване на производството на биологични пчелни 

продукти 

 България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово 

масла в света. Този факт, както и разрастващото се производство на други 

разнообразни биологични етерични масла като масло от маточина, затвърждава 

позициите ѝ на традиционен и търсен производител на тези етерични масла. Това 

определя страната като ключов производител с традиции в производството на 

суровини за био козметиката 

 През последните години се утвърждават нови канали за продажба в цялата 

търговска мрежа; 

 Консолидира се мрежата от специализирани магазини за биологични продукти и 

храни и специализирани форми на маркетинг; 

 Функционират браншови организации на производителите, преработвателите и 

търговци на биологични продукти 

 Функционират НПО и консултантски организации с практически опит в прилагане 

на технологии за биологично земеделие 

 Съществуват мерки за подпомагане на биологичното растениевъдство и 

животновъдство, както и на биологичното пчеларство по ПРСР 2014-2020 (Мярка 

11) 
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5.2. Слаби страни 

 Неефективно производство заради сравнително малките размери на 

биологичните стопанства и по-ниски средни добиви в сравнение с еквивалентни 

биологични култури и продукти в Европа 

 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 за някои от секторите 

 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.  

 Приложните научни изследвания и технологии за биологично производство в 

България не са достатъчно, а тези, които се разработват не са достатъчно 

популяризирани сред практикуващите биоземеделие. Има специална нужда от 
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изследвания и съвременни решения при преработката на храни и напитки, при 

производството на био козметика. Нито един от университетите и научните 

институти в тази област не работи в сферата на биологичното производство и 

преработка. 

 Слаба връзка между науката, бизнеса и държавата, 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 и поради: недостатъчно развити умения за 

прилагане на стратегически мениджмънт и маркетинг в сферата на науката; 

фермерите не участват в определянето на темите на научни изследвания на 

институтите от ССА и висши учебни заведения; 

 Недостатъчно използване на съвременните ИКТ 

 Липса на координация между даващите консултации по биологично земеделие  

 Организацията на работата и финансирането на Селскостопанската Академия не 

съответства на потребностите на биологичното земеделие 

 Липсват периодични специализирани научни и научно-приложно издания 

 Липса на информационни кампании, насочени към потребителите, за ползите и 

предимствата на биопродуктите 

 Недостатъчна информация и популярна литература по въпросите на биологичното 

земеделие, ориентирана към потребителите 

 Липса на държавна политика за включване на биопродуктите като задължителна 

съставка на менютата на детски градини, училища, социални и здравни заведения 

 Липсва достатъчно защита на термина „био“ от институциите 

 Липсва информация за нуждите на потребителите на биологична продукция 

 Липсва информация за оборотите от продажба на биологични продукти в страната 

– български и вносни 

 Липсва информация за пазарната реализация на произвежданата в България 

биологична продукция извън страната 

 Липсва стратегия за промоция на вътрешния пазар 

 По-високи цени за биологичните продукти в България, в сравнение с 

еквивалентните биологични продукти в други страни, както и слаба конкурентна 

позиция на биологичните продукти в сравнение с еквивалентните конвенционални 

продукти в страната, поради малкия обем на пазара, много ниското качество и 

имитациите на конвенционалния пазар 

 Практики на реализация на биологичната продукция като конвенционална 

 Липсва яснота и доверие в сектора и „био“ не е достатъчна гаранция за стока 

 Преработката на биологичните продукти е извън района на производство, дори 

извън страната 

 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 участия в световни 

изложения; 3. липсваща стратегия за разпространение на информация на външния 

пазар; 4. недостатъчна информация за външния пазар на биологични продукти; 5. 
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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, но търсещи 

по-големи партидни количества, какъвто пример е напр. пазарът за биовино 

 Няма практика за използване на разнообразни методи за продажби, вкл. 

„продажби на зелено“ (фючърсна сделка), основно породено от липсата на пазарни 

стимули за сметка на стимула за получаване на субсидии 

 Липсва консенсус относно разбирането на концепцията за „развитие“ на 

биоземеделието 

 Необходимо е по-добро насочване на подпомагането по мярката/мерките, 

насърчаваща/и биопроизводството, вкл. чрез промяна на индикаторите за 

измерване на резултатите от прилагането ѝ/им. 

 Ресурсите, с които разполага отдел „Биологично производство“ в МЗХГ са крайно 

недостатъчни за задачите, с които е натоварен. Това е най-слабото звено в цялата 

система 

 Създаденият Биорегистър, който следва да осигури  надеждна и пълна 

информация и прозрачност относно операторите и системата за контрол, както и 

ефикасно взаимодействие между КЛ и 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.) 

 Интернет продажбите на биологичните продукти не са включени в системата на 

контрол 

 Наличието на подпомагане по мярка 11, както и приоритизирането 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 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) 
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5.3. 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. 

 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 и асоциации, 

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 

 Въвеждане на програми в университетите , които да осигурят  компетентни хора 

за сектора 

 Обвързване на екологичните политики на държавата с биологичното земеделие и 

представяне на ползите от това 

 Стимулиране на износа чрез подкрепа за участие в изложения и организиране на 

посещения и двустранни срещи с купувачи от други държави 

 Мотивиране на търговците да отделят място за био храни 

 Включване в програми за финансиране, насочени към устойчивото развитие  
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 Съществува реално търсене на български биологични продукти от много 

европейски компании 

 Изграждане и укрепване на административното звено БИО в МЗХГ – създаване на  

Дирекция „Биологично производство“ с по-голям брой служители и добри 

компетенции за извършване на обективни и професионални одити на 

контролиращите лица 

 Създаване на Консултативен съвет по биологично земеделие 

 По-активно включване на био производителите в процеса на вземане на решения 

за сектора 

 Включване на мерки и схеми в Стратегическия план на България, 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 

 

5.4. 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  

и дистрибуционна мрежа в цялата страна, затруднява ефективното и 

конкурентоспособно производство 

 Неразвитият преработвателен сектор в биопроизводството задържа развитието 

на биологичното земеделие 

 Стимулите за развитие в рамките на ПРСР 2007-2013 са преобладаващо 

краткосрочни и необвързани с дългосрочен ангажимент за производство и 

пазарна реализация на биологични стоки – суровини и преработени продукти 

 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 
 Недостатъчно финансиране на научни изследвания 

 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 
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 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 капаците на администрацията да отговори на предизвикателствата, 

пред които е изправен сектора  и да засили доверието на потребителите в 

биопродуктите 

 Финансовото подпомагане за БИО сектора през програмен период 2021-2027 да 

остане както и досега единствено в МЯРКА 11 (или нейния еквивалент в бъдеще) 

при същите или подобни нива и условия 

 Финансирането на консултантски услуги и професионално обучение за 

биологични производители в програмен период 2021-2027 да остане същия 

формат или при същите условия, както и досега.  
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СЪСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

1. Природо-географски характеристики, селско стопанство и 

предимства 

1.1. Кратка характеристика на област Хасково 
Област Хасково е разположена в 

югоизточната част на Южен 

централен район. Тя включва 261 

населени места, организирани в 

11 общини: Хасково, 

Димитровград, Харманли, 

Симеоновград, Свиленград, 

Маджарово, Ивайловград, 

Любимец, Минерални бани, 

Стамболово и Тополовград с 

обща площ 5533 км². На 

контролираната територия от 

област Хасково живеят 225 317 

души към 31.12.2019 г., което 

представлява 3,2 % от 

населението на страната. 

Десетте града на областта 

обитават 162 659 души, или 72,2 

% от населението на областта.   

Релефът на областта е твърде разнообразен. Северната и централната част е заета от 

Горнотракийската низина, характерни са обширните приречни ниски земи и високи 

подпочвени води, които благоприятстват интензивното използване на 

селскостопанските площи. Равнинният характер на релефа и плодородните почви влияят 

положително за развитието на всички отрасли и подотрасли на селското стопанство, 

изграждането на напоителни системи и транспортни артерии. На юг обширна територия 

от областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи и склоновете на Сакар 

планина. Източните Родопи са една уникална територия, отличаваща се с богат 

растителен и животински свят. Силното средиземноморско влияние, геоложкото минало 

на планината и особеностите на местния бит и култура са спомогнали за формирането и 

съхраняването на разнообразни хабитати, а това е довело до изключително високо 

биологично разнообразие.  

Полезните изкопаеми са представени от горивно-енергийни ресурси, руди на цветни 

метали и нерудни изкопаеми. В Хасковска област се намира част от Маришкия басейн, в 

който геоложките запаси от лигнитни въглища представляват 18,3 % от тези на страната. 
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Към момента добивът на лигнитни въглища в Хасковска област е приключил – закрити са 

старите рудници и такъв добив се извършва само от мини извън областта. В последните 

години добивът на оловно-цинкови руди е прекратен, но в същото време се разработи 

находище на златосъдържащи руди.  

С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми. 

Районът разполага с доказани големи запаси на нерудни полезни изкопаеми: варовик, 

мраморизирани варовици, андезити, доломити, риолити и скалнооблицовъчни 

материали (гнайсошисти) и глини. Най-голямо значение и запаси имат варовиците, чийто 

добив в последните години се увеличи, както за нуждите на циментовата промишленост, 

така и като суровина за сяроочистните съоръжения в ТЕЦ „Марица изток”. Разраства се и 

добивът на полезни изкопаеми за общо и пътно строителство(мраморизирани варовици, 

андезити, доломити, риолити) и най-вече на гнайсошисти в района на Ивайловград.  

Водните ресурси се формират главно за сметка на оттока на река Марица и нейните 

притоци - Харманлийска, Върбица и Бяла река. Този воден оток представлява 5,8 % от 

речния отток на страната без река Дунав. Друг източник за формиране на водно 

ресурсния потенциал са подземните грунтови води, които представляват 7,3 % от общия 

им количествен обем за страната. 

На територията на областта съществуват няколко минерални извора при село Минерални 

бани, град Меричлери, село Троян, община Симеоновград и други. 

От промишлените отрасли с традиции са машиностроенето за хранително-вкусовата 

промишленост, производството на климатични и хладилни техники, на металорежещи 

машини и други. На територията на община Димитровград е застъпена традиционно 

химическата промишленост. Развити в областта са още са още мебелната, обувната, 

кожарската и хранително-вкусовата промишленост. Бързо се развива производството на 

вино. 

Малките и средни предприятия в област Хасково играят важна роля за ускоряването на 

икономическите процеси и за оптимизиране на производствената структура на 

областната икономика. Повечето от тях действат в сферата на услугите и търговията, 

след тях се нареждат шивашките, трикотажните фирми, тези за производство на хляб и 

хлебни изделия, цехове за месо и млекопреработка и други. 

Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и създава заетост на 

голяма част от населението. В района съществуват изключително благоприятни почвено-

климатични условия за развитието на растениевъдството. Отглеждат се най-

разнообразни селскостопански култури сред които: пшеница, ечемик, царевица. От 

техническите култури най-широко отглеждани са слънчогледа, памука и тютюна. В 

Хасковска област има изключително благоприятни условия за отглеждането на масиви 

от трайни насаждения - ягоди, малини, вишни, череши, кайсии, праскови и други. 

Традиционно в областта се отглеждат лозови масиви. Региона е известен с добрите 

сортове “Мерло”, “Каберне Совиньон”, “Памид” и “Болгар”. Няколкото винарски центъра на 
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територията на областта привличат привържениците на т. нар. “винен туризъм”. 

Подотрасъл животновъдство е развит изключително концентрирано в частния сектор. 

Отглеждат се предимно крави, овце, кози и свине. В последните години се наблюдава 

значително увеличение на стопанствата за отглеждане на патици и др. 

1.2. Демографски характеристики в областта 
През 2021 г. продължава тенденцията за намаляването броя на население в област 

Хасково. Според данни на НСИ към 07.09.2021 г. (18-то преброяване на населението и 

жилищния фонд в България) населението на областта е 211 565 души, а  по данни от 

Областната стратегия за развитие 2014-2020 към 01.02.2011 г. населението е 246 238 

души. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление 

на населението е с 34 673  души или с 14.1%. Това показва, че населението на областта е 

намалявало средно с 3 467,3 души на година. 

Също така прави впечатление бързият темп на намаляващо население. В сравнение с 

2020 г. към 31.12.2021 г. населението е намаляло с 3 356 души, или с 1.5%. Мъжете в 

областта са 102 165 (48.3%), а жените – 109 400 (51.7%), или на 1 000 жени в областта се 

падат 934 мъже.  

По отношение на възрастовата структура на населението за целите на настоящото 

проучване е представена следващата таблица, която разпределя населението в областта 

в различни възрастови групи, разглеждани от статистиката към 07.09.2021 г. 

ТАБЛИЦА 2. НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ 

  (брой) 

ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ 
ОБЩО МЪЖЕ ЖЕНИ 

Общо 211565 102165 109400 

0 - 4 8721 4433 4288 

5 - 9 10158 5230 4928 

10 - 14 11094 5667 5427 

15 - 19 9733 5045 4688 

20 - 24 8071 4273 3798 

25 - 29 8504 4413 4091 

30 - 34 11095 5783 5312 

35 - 39 12783 6704 6079 

40 - 44 14748 7620 7128 

45 - 49 15862 8244 7618 

50 - 54 15183 7656 7527 

55 - 59 15613 7652 7961 

60 - 64 16717 7949 8768 

65 - 69 16423 7432 8991 

70 - 74 14476 6020 8456 

75 - 79 10006 3851 6155 

80 - 84 6850 2408 4442 

85+ 5528 1785 3743 
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Във връзка с половата структура на населението данните от преброяването през 2021 г. 

сочат, че разликата между броя на мъжете /102 165/ и броя на жените /109 400/ е 7 235. 

За сравнение разликата между броя на жените и мъжете през 2011 г. в област Хасково е 

5 618 и се запазва тенденцията на национално ниво за корелация между по-големия брой 

на жените и отрицателния естествени прираст. 

Особеностите на полово-възрастовата структура на населението на област Хасково към 

07.09.2021 г. /брой на хората, попадащи в отделните възрастови групи и тяхното 

разпределение по пол/, са отразени посредством представената по-долу полово-

възрастова пирамида на населението. 

Полово-възрастовата пирамида най-добре представя особеностите на населението в 

област Хасково – стеснената структура в основата на т. нар. пирамида и стеснението на 

върха говори за ниската раждаемост и смъртността, което характеризира и 

отрицателния естествен прираст. Характерно за полово-възрастовата структура на 

населението в областта е изпъкналата част на пирамидата във възрастовите групи /60-

64/, /65-69/ което подчертава възрастната структура на населението, характерна за 

цялата страна, а по отношение на пола – лявата част на фигурата, подчертава по-големия 

брой на жените в общината. 

ФИГУРА 3. ПОЛОВО-ВЪЗРАСТОВАТА ПИРАМИДА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

КЪМ 07.09.2021 Г. 
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Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2021 г. в област Хасково е 127 891 души, 

което е 58,1% от населението на областта, като мъжете са 68 215, а жените – 59 676. Броят 

на трудоспособното население в областта през 2021 г. намалява с 1  636 души, или с 1.3% 

спрямо предходната година. 

Населението в над трудоспособна възраст е 58 134 души, което представлява 26.4% от 

общото население в областта. 

ТАБЛИЦА 3. НАСЕЛЕНИЕ В ПОД, ТРУДОСПОСОБНА И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В 

ОБЛАСТ ХАСКОВО В ПЕРИОДА 2013-2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Под 

трудоспособна 

възраст  
34 631 35 090 35 438 35 256 35 566 35 304 34 853 34 600 34 244 

В 

трудоспособна 

възраст  
144 239 141 871 140 267 137 826 135 551 132 908 130 561 129 527 127 891 

Над 

трудоспособна 

възраст  
60 442 60 703 60 678 60 333 60 159 59 929 59 903 59 498 58 134 

 

Средната възраст на населението в областта в края на 2020 г. е 45.0 години, при средна 

възраст за страната 44.0 години. При мъжете средната възраст е 43.2, а при жените – 46.8 

години. 

В края на 2021 г. в област Хасково населените места са 261 – 10 са градове, а 251 – села. 

Към 31.12.2021 г. 71.7% от населението на областта живее в градовете, а 28.3% – в селата. 

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на 

населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция. 

Чрез представените по-долу данни се разглежда пазара на труда и доходи на 

населението в областта, а именно:  

 През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 

93.4 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. 

 Общият брой на заетите лица достига 95.6 хил., или 50.3% от населението на 15 и 

повече навършени години. 

 Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 91.9 хиляди. 

 Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% 

(71.6% за мъжете и 60.8% за жените). 

 Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 

63.6%. 
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 Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 

хиляди от които 19.4 хил. са мъже и 25.7 хил. са жени. 

 Броят на заетите лица с висше образование е 19.2 хил., със средно – 61.1 хил. и с 

основно и по-ниско образование – 11.6 хиляди. 

 Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 84.0%, за лицата със 

средно образование – 74.5%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 

34.6%. 

В таблицата по-долу е представена информация за броя на наетите лица в областта през 

2021 г. и средната годишна заплата, разпределени по икономически сектори. Данните 

показват, че през 2021 г. броят на наетите лица е възлизал на 49 758 души. Най-много 

наети са в сектор преработваща промишленост. Това подчертава спецификацията на 

икономиката в областта, която извежда като водеща преработващата промишленост по 

този показател. В структурата на наетите лица по икономически дейности в област 

Хасково с голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение 

в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 16,96%. По отношение 

на сектор „СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО“ се отбелязва, че наетите лице  в 

сектора формират 5,14 % от всички наети лица в областта. Дългогодишните традиции на 

област Хасково и регионалната специализация в някои от общините и икономическите 

очаквания за сектор селско стопанство не кореспондират до такава степен с посочените 

данни за наети лица. Сектор „СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО“ е на 7-мо място по 

брой наети лица в областта през 2021 г. По отношение на средната годишна заплата прави 

впечатление, че в сектора заплатата е под средната за областта.  

ТАБЛИЦА 4. НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. 

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

  

Наети лица по 

трудово и служебно 

правоотношение 

Средна 

годишна 

заплата на 

наетите 

лица 

 среден годишен брой левове 

ОБЩО 49 758 12 906 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2 559 10 573 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 33 8 968 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 13 811 13 123 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 
535 23 803 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
1 385 10 898 

СТРОИТЕЛСТВО 2 066 9 871 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 8 438 9 508 
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ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 3 693 9 385 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 979 8 601 

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 
399 22 354 

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 544 15 640 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 237 12 915 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 583 9 111 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 326 9 247 

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 2 677 17 778 

ОБРАЗОВАНИЕ 4 462 19 434 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 3 434 18 905 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 1 104 9 729 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 493 9 375 

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. намаляват 

с 208, или с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 48.3 хиляди. В структурата на 

наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по 

трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 

27.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 9.2%. 

В края на юни 2022 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

намалява с 2865, или с 5.6% спрямо същия период на предходната година. Средната 

брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2022 г. е 1 191 лв., за май – 1 155 

лв. и за юни – 1 142 лева. През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна 

заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 8.1%, като достига 1 163 лева. За 

обществения сектор средната месечна заплата е 1 517 лв., а за частния – 1 030 лева. 

1.3. Икономически характеристики в областта 
По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. годишен отчет 

за дейността си са представили общо 11 528 нефинансови предприятия, осъществявали 

дейност в област Хасково, или с 2.2% по-малко от 2020 г. Микропредприятията (до 9 

заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.8%. Малките 

предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, 

а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия. С най-висок 

относителен дял на предприятията за 2021 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ – 44.3% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори 

„Преработваща промишленост“ – 10.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%. 

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2021 г. е печалба в размер 

на 490.5 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 646, 

със загуба – 1 792 , а с нулев финансов резултат – 1 090. 
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В следващата таблица са представени основните икономически показатели на 

нефинансовите предприятия през 2021 г.:  

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА В ОБЛАСТ 

ХАСКОВО 

 
Предприятия - 

бр. 

Заети лица 

- бр. 

Нетни приходи от 

продажби - хил. лв. 

Дълготрайни материални 

активи - хил. лв. 

ЮЦР 72520 365355 53546300 16450131 

Област 

Хасково 
11528 45201 4867878 310456 

Данните показват, че през 2021 г. се забелязва спад на общия брой на предприятията в 

областта спрямо 2020 г. с 2,2%. Но по отношение на заетите лица, данните на НСИ 

показват, чрез през 2021 г. заетите лица в предприятията на територията на областта са с 

1%  повече спрямо предходната година..  

Нефинансовите предприятия в област Хасково през 2021 г. са реализирали нетни приходи 

от продажби в размер на 4 851 млн. лв., или с 19.3% повече в сравнение с предходната 

година. С най-голям дял нетни приходи от продажби е сектор „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“ - 40.7% от общите приходи за областта. В сектор 

„Преработваща промишленост” този дял е 27.9%, а в сектор „Транспорт, складиране и 

пощи” – 7.4%. През 2021 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в 

област Хасково, са произвели продукция на стойност 3 206 млн. лв., или с 21.6% повече 

спрямо 2020 година. Относителният дял на произведената продукция в сектор 

„Преработваща промишленост“ е 40.5% от общата произведена продукция. Следват 

сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 11.9% и сектор „Транспорт, 

складиране и пощи“ – 11.2%. Заетите лица в нефинансовите предприятия в областта са 45 

201, което е с 1% повече спрямо предходната година. С най-висок относителен дял е 

сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 28.6% от общия брой на 

заетите в областта, следван от сектор „Преработваща промишленост“ – 27.6%. В 

микропредприятията работят 43.3% от заетите в областта, в малките предприятия – 

25.8%, в средните предприятия – 21.8%, а в големите предприятия – 9.1%. 

От представените данни става видно, че и в последните години в областта се запазва 

тенденцията за икономически профил, характеризиран с високи дялове в 

икономическите резултати на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“.  
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ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЛАСТ ХАСКОВО 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Чуждестранни 

преки инвестиции 

в нефинансовите 

предприятия към 

31.12. 

хиляди 

евро 
61324.2 105335.0 120400.1 102671.3 182792.6 183054.0 178231.6 136242.2 

Разходи за 

придобиване на 

ДМА 

хиляди 

левове 
321235 288296 225640 254085 273136 253566 275136 310456 

Оборот 
хиляди 

левове 
3551766 3683965 3688061 3846205 4159594 4282474 4097266 4867878 

Произведена 

продукция 

хиляди 

левове 
2458607 2568950 2443909 2604912 2874098 2888235 2637153 3206399 

Добавена стойност 

по факторни 

разходи 

хиляди 

левове 
680569 771620 818031 849511 905724 953910 964028 990813 

Относителен дял 

на предприятията 

с до 9 заети лица в 

общия брой 

предприятия за 

областта 

процент 93.2 93.0 93.4 93.4 93.5 93.7 94,0 93,8 

Относителен дял 

на предприятията 

с 10-49 заети лица 

в общия брой 

предприятия за 

областта 

процент 5.7 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5,1 5,2 

Относителен дял 

на предприятията 

с 50-249 заети 

лица в общия брой 

предприятия за 

областта 

процент 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0,8 0,9 

Относителен дял 

на предприятията 

с повече от 250 

заети лица в 

общия брой 

предприятия за 

областта 

процент 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 

 

През 2021 г. според данни на НСИ ЧПИ в предприятията от нефинансовия сектор в област 

Хасково възлизат на 136 242 200 евро. За периода 2014-2019 г. се отчита ръст и тенденция 

за повишаване на размера на ЧПИ. Данните за 2020 г., където световната пандемия от 

COVID-19 нанесе тежки поражения върху икономическото развитие на региона и страната 

сочат понижаване на чуждестранните инвестиции, което се пренася и през 2021 г.  

В периода от 2014 до 2018 г. преките чуждестранни инвестиции с натрупване нарастват 

почти четири пъти, но остават на изключително ниското равнище от 801 евро/човек от 
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населението. Разходите за придобиване на ДМА също са ниски, като през 2018 г. достигат 

1197 лв./човек, което е минимално нарастване от средните около 1100 лева/човек за 

периода 2013–2017 г. Въпреки ръста през последната година областта не се справя добре 

и с усвояването на средства от еврофондовете, като към 15 юни 2021 г. стойността на 

изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 1435 лв./човек (при 2217 

лв./човек в страната). В рамките на областта най-много средства усвоява община 

Свиленград. Наблюдава се отчетлива тенденция за създаване на повече предприятия в 

областта, като през 2018 г. броят им достига 53 на 1000 души. 

Хасково е областта с най-нисък БВП на човек от населението в Южна България след 

Сливен, като през 2019 г. той e едва 9,0 хил. лв./човек от населението (при 17,2 хил. лв. в 

страната). Средната годишна брутна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение нараства, но е третата най-ниска в страната с размер от 10,6 хил. лв. (при 

15,2 хил. лв. в страната). Доходите обаче остават близки до средните стойности, въпреки 

че и те са сравнително ниски. През 2019 г. средногодишният доход на лице от 

домакинството нараства до 5,7 хил. лв. (при 6,0 хил. лв. в страната). Тези показатели 

предопределят сравнително високите нива на бедност в областта. С материални лишения 

живее 23,8% от населението (при 19,9% в страната), а 30,9% живее под линията на бедност 

(при 22,6% в страната).  

Разликите в икономическото развитие в немалка степен се обясняват и със структурата 

и особеностите на работната сила. Областите, където високите технологии пробиват най-

лесно са и тези, в които има най-много висшисти, а в „индустриалните“ области 

преобладават работниците със средно и професионално образование. Видими 

икономически проблеми обаче има в областите, където хората с основно и по-ниско 

образование съставляват значителна част от работната сила – през 2019 г. те надхвърлят 

20% в Сливен, Кърджали, Хасково, Ямбол и Пазарджик. 

ФИГУРА 4. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА РАБОТНАТА СИЛА, 2019 Г., % 

 

 

Източник: НСИ, ИПИ, Регионални профили 
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2. Анализ и оценка на състоянието на земеделието в област Хасково 
Настоящата част от анализа прави преглед на наличните данни към момента на 

разработване на настоящия доклад от НСИ, ОД "Земеделие"- Хасково и др. През 2020 г. бе 

извършено преброяване на земеделските стопанства, съгласно националното и 

европейско законодателство, за което са налични само предварителни резултати за 

страната. Според тези данни общото намаление на броя на земеделските стопанства е 

съпроводено с увеличение на използваната земеделска площ (ИЗП) и на средния размер 

на ИЗП, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. 

Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, 

наблюдаван във всички държави членки на ЕС.  

По предварителни данни от преброяването през 2020 г. броят на земеделските 

стопанства, отговарящи на критериите за праг, посочени в Закона за преброяване на 

земеделските стопанства в Република България през 2020 г., е 132 400 (фигура 5), което е 

с 64% по-малко спрямо броя им, отчетен по време на преброяването през 2010 г. 

ФИГУРА 5. БРОЙ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПО ГОДИНИ 

  

Най-голям е броят на земеделските стопанства в области Благоевград и Пловдив, 

съответно 10.2% и 8.2% от общия брой на стопанствата в страната през 2020 г. Най-малък 

е броят на стопанствата в области Габрово и София (столица) – съответно 1.0% и 0.5% 

Област Хасково е категоризирана в интервала  4,2% - 6,8 % от общия брой на 

стопанствата в страната през 2020 г. В тази категория наред с Хасково са и областите от 

ЮЦР Кърджали, Смолян и Пазарджик.(ФИГУРА 6). 

Според предварителните резултати от преброяването в област Хасково използваната 

земеделска площ представлява относителен дял в размер между 23 %  и 37,9 % от  общата 

площ на областта през 2020 г. 

През 2020 г. обработваемата земя на открито в България e 3 318 600 ха. Зърненожитните 

култури са 60% от обработваемата земя на открито, а техническите – 31%. Тенденцията 
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към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. те са 

с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури 

най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа. 

През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици 

и пчелни семейства, са около 71 500 броя. Около 31 хил. земеделски стопанства отглеждат 

608 600 броя говеда, 12 хил. стопанства – 244 000 броя кози, 22 хил. стопанства – 1 276 

800 броя овце и малко над 3 хил. стопанства отглеждат 642 000 броя свине. С 6% се 

увеличава броят на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой 

на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните 

периоди. Средният брой на отглежданите говеда достига до 20 на стопанство с говеда, на 

козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190.  

 

ФИГУРА 6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО 

ИМ 

 
 

Земеделието в област Хасково се определя като традиционна дейност за населението. 

Нейното развитие във времето се е обуславяла от добрите качества на почвите и 

благоприятните агро-климатични условия. В следващата таблица са представени 

основни площни показатели по вид в периода 2017-2021 г.  Данните от окончателни 

резултати за заетостта и използването на територията на България покачват, че в 

разглеждания 5-годишен период е налице повишаване на площта със селскостопанско 

предназначение в областта с 5 536 ха. Площта със селскостопанско предназначение 

(ПССП) се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно 

затревените площи със селскостопанско използване (вкл. високопланински пасища и 

затревени площи със слаб продуктивен потенциал), семейни градини и необработваните 

повече от пет години земеделски земи. В периода 2020-2021 е налице намаляване на 
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площта със селскостопанско предназначение със 772 ха. Въпреки това ИЗП се повишава 

на през 2021 в сравнение с предходни години. Използваната земеделска площ през 2021 

г. е с най-висок относителен дял от общата площ със селскостопанско предназначение – 

97,1 %. През 2021 г. ИЗП, представляваща обработваема земя, заета със зърнени култури 

(вкл. за фураж), маслодайни насаждения, технически култури, Зеленчуци и оранжерии, 

ливади и едногодишни фуражни (без царевица) и угари, в сравнение с предходни години 

се е повишила с  1 061 ха спрямо 2020 г.  

ТАБЛИЦА 7. ПЛОЩ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО ВИД В ПЕРИОДА 2017 

– 2021 Г. В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 
Общо 

(хектари) 

Използвана 

земеделска 

площ 

(хектари) 

Обработваема 

земя 

(хектари) 

Трайни 

насаждения 

(хектари) 

Постоянно 

затревени 

площи и 

ливади - 

овощни 

градини 

(хектари) 

Семейни 

Градини 

(хектари) 

2017 230 303 220 013 136 991 12 811 70 110 101 

2018 231 336 221 875 138 049 12 411 71 313 102 

2019 234 820 226 157 137 590 12 536 75 929 102 

2020 236 611 227 949 137 564 13 145 77 138 102 

2021 235 839 229 010 138 609 13 351 76 948 102 

 

Растениевъдството, като отрасъл произвежда по-голям дял от общата селскостопанска 

продукция в областта. Застъпени са най-вече зърнените, техническите и фуражните 

култури. Отглеждат се и зеленчуци; трайни насаждения – лозя, овощни видове и др. 

Основните видове отглеждани култури през в периода 2017-2021 са представени в 

следващата таблица.  

ТАБЛИЦА 8. ПЛОЩ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г. ПО ГРУПИ 

КУЛТУРИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 

  

Зърнени 

култури 

(вкл. за 

фураж) 

Маслодайни 
Технически 

индустриални 

Зеленчуци 

и 

оранжерии 

Ливади и 

едногодишни 

фуражи (без 

царевица) 

Угари 
Семейни 

градини 

Постоянно 

затревени 

площи и 

ливади - 

овощни 

градини 

Трайни 

насаждения 

Използвана 

земеделска 

площ 

2017 60 022 44 386 7 465 7 969 7 465 9 684 101 70 110 12 811 220 013 

2018 63 277 43 337 5 188 10 275 8 444 7 528 102 71 313 12 411 221 875 

2019 60 234 45 659 4 892 9 071 9 376 8357 102 75 929 12 536 226 157 

2020 61 038 47 179 4 484 6 216 10 394 8 254 102 77 138 13 145 227 949 

2021 63 393 48 819 4 790 5 300 8 153 8 153 102 76 948 13 351 229 010 
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Използваната земеделска площ (ИЗП) е формирана от обработваемата земя, трайните 

насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини. В 

обработваемата земя са включени площите, при които се прилага сеитбообращение, 

временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. Прави впечатление, 

че  почти половината от структурата на обработваемата земя (46 %) в областта се 

формира от Зърнени култури (вкл. за фураж), вкл. пшеница, Ечемик, Ръж и тритикале, 

овес, царевица и други зърнени. 35 % дял от обработваемата земя заемат слънчогледът 

и други маслодайни. В разглеждания период е налице спад в техническите култури 

(тютюн и други индустриални култури). Зеленчуците и оранжериите заемат малък дял - 

3,82%, представляващ картофи, Грах, фасул, бакла, леща и други варива, пресни 

зеленчуци без зелен фасул и зелен грах и оранжерии. Окопни и други едногодишни 

фуражни култури, ливади с бобови и ливади с житни заемат 5,88% от общата 

обработваема земя в областта. Угарите са със същия процент на заетост за 2021 г. 

Растениевъдството показва значителен превес над животновъдството, а номенклатурата 

на отглежданите култури до голяма степен е обусловена от климатичните условия и 

релефа, като традициите са свързани с отглеждането на пшеница, ечемик, слънчоглед, 

царевица. От техническите култури най-много отглеждани са памук и тютюн. В цялата 

Хасковска област има изключително благоприятни условия за отглеждането на масиви 

от трайни насаждения - ягоди, малини, вишни, череши, кайсии, праскови, ябълки и 

бадеми. Условията в района са подходящи и за производство на грозде. Традиционна 

техническа култура е тютюнът, въпреки че заема минимален дял в обработваемата земя 

в областта. В последните години се очертава траен интерес от страна на турски и гръцки 

предприемачи към производство на гъби - продукция с големи експортни възможности. 

От данните за областта, базирани на сбора по общини, може да се направи извод, че е 

налице определено териториално разпределение на отделните групи земеделски 

култури. Това е продиктувано от климатичните и почвени особености, а така също и от 

възможността за комасиране на земеделските площи. Рязка граница се наблюдава в 

преобладаващите култури в равнинната и планинска част на областта. Като цяло 

доминиращи в отглеждането на зърнено-житни култури са общините Димитровград , 

Хасково, Харманли, Симеоновград. Водещи в зеленчукопроизводството и отглеждането 

на трайни насаждения са общините Любимец, Свиленград, Харманли, Димитровград. 

Отглеждането на ориенталски тютюн има традиции в областта, като основно е застъпено 

в полупланинските части на общините - Стамболово, Минерални Бани, Ивайловград, 

Тополовград, Свиленград и Хасково. 

Животновъдството в Хасковска област е изключително концентрирано в частния сектор 

и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В равнинните 

райони на областта се отглеждат говеда, свине и птици, а в полупланинските райони – 

овце и кози. 

2.1. Растениевъдство 
При разработването на настоящото проучване се отчита наличието на информация, която 

се разминава в зависимост от институцията, която я обявява. В настоящия раздел ще 
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бъде разгледана информация от Доклад за дейността на ОД „Земеделие“ – гр. Хасково за 

периода 1 януари – 31 декември 2021 г., която се различава от статистическата 

информация, налична в Министерство на земеделието. 

Общата площ на земеделските земи по Картата на възстановената собственост (КВС) в 

Област Хасково е 3 124 194дка., в т.ч. обработваеми земи 2 278 278 дка. 

Баланса на земеделските земи по данни от КСВ - 3 124 194дка. Обработваеми земи по 

данни на оперативна информация 1187003 дка и по данни от Интегрираната система за 

администриране и контрол (ИСАК) – 1882579 дка от заявени такива за подпомагане по 

директните плащания за 2021 г. 

ТАБЛИЦА 9. ПЛОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Площ за земеделските земи 

Община 
Брой 

Землища 

Площ на 

Земеделските 

земи(дка) 

Обработ 

ваеми 

земи(дка) 

Заявен 

площи 

в 

ИСАК 

(дка) 

1 2 3 4 6 
Димитровград 27 399701 350564 285328 
Ивайловград 50 278 309 129 790 71805,1 

Любимец 10 182338 159179 106511,2 
Маджарово 19 68 019 38 623 29411,8 
Минерални 

бани 
11 169110 53792 48525,4 

Свиленград 24 444 037 329 302 255005,1 
Симеоновград 9 139015 75763 40935,6 

Стамболово 24 181 367 140 634 42871,5 
Тополовград 21 410645 327050 159470,8 

Харманли 24 401139 326887 288440,2 
Хасково 36 450 514 346 694 475488,4 

Общо 255 3124194 2278278 1803793,1 
Основните видове отглеждани култури са: пшеница, ечемик, рапица, царевица за зърно, 

слънчоглед маслодаен, пипер, домати, дини и тютюн – ориенталски. 

По отношение на есенници се забелязва, че площите засети с тях през 2021 г. са повече 

спрямо тези през 2020 г. по данни на Областна Дирекция „Земеделие“- гр. Хасково.  През 

2021 г. пшеницата преобладава, като са засети 554 870 дка, което е с 8,3 % повече от 

засетите площи през 2020 г. В периода 2017-2021 г. не може да бъде очертана трайна 

тенденция по отношение на засетите площи с есенници.  
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ТАБЛИЦА 10. Основни видове отглеждани култури-площи – есенници в периода 2017-

2021 г. 

Есенници 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пшеница 424 634 518 727 463 459 512 136 554 870 

Ечемик 53 456 77 357 54 533 42 496 38 419 

Рапица 45 070 88 248 49 127 80 807 92 140 

 

ТАБЛИЦА 11. Средни добиви кг/дка на есенници в периода 2017-2021 г. 

Есенници 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пшеница 458 353 413 425 528 

Ечемик 444 302 400 450 521 

Рапица 174 223 279 256 250 

 

Данните за добивите от есенните култури показват, че през 2021 г. са по-високи спрямо 

тези през 2020 г. През 2021 г., на територията на област Хасково има опожарени 91 дка 

пшеница в общините Симеоновград, Минерални бани и Тополовград. През изминалата 

година са регистрирани пропаднали площи в следствие на неблагоприятно климатично 

събитие – градушка в общините Любимец и Маджарово. В община Любимец са 

пропаднали 71,7 дка пшеница, а в община Маджарово- 398,5 дка пшеница и 40 дка ечемик. 

 

Данните за пролетници от ОД „Земеделие“- гр. Хасково показват, че през стопанската 

2020/2021 г. засетите площи с маслодаен слънчоглед намаляват, за сметка на 

есенниците, при които се наблюдава увеличение на площите. Наблюдава се намаляване 

и на площите със зеленчуци. 

 

ТАБЛИЦА 12. Основни видове отглеждани култури-площи – пролетници в периода 

2017-2021 г. 

Пролетници 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Царевица за зърно 20150 11465 17100 15551 16684 

Слънчоглед 

маслодаен 
369350 354052 429517 400130 392545 

Пипер 3080 1689 3235 2585 2267 

Домати 2280 2338 3773 2346 2195 

Дини 8250 8800 7754 9364 8528 

Тютюн- 

ориенталски 
6774 11210 7390 8328 7537 
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Данните за 2021 г. на ОД „Земеделие“- гр. Хасково за площи с плододаващи трайни 

насаждения в дка показват, че най-голям дял заемат винените лозя. В следващия 

 В следващата таблица са представени данните за трайните насаждения в периода 2017-

2021 г. 

ТАБЛИЦА 13. Площи с трайни насаждения в област Хасково в периода 2017-2021 г. 

Трайни насаждения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ябълки 1529 1437 1385 1326 1274 

Праскови 344 674 401 947 947 

Сливи 1125 1498 2921 3896 3946 

Череши 1371 1598 1757 2448 2438 

Лозя винени 77007 73816 75562 61269 56290 

Лозя десертни 10519 8031 8012 5624 5624 

 

При настъпили неблагоприяти климатични условия- градушка, в община Любимец са 

пропаднали  на 100%  общо 153 дка винени лозя. 

2.2. Животновъдство 
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. Министерството на земеделието чрез ДФ 

«Земеделие» ежегодно подпомага сектора, чрез включването му в различни европейски 

и национални схеми. 

ТАБЛИЦА 14. Брой  регистрирани животни  по Наредба№3 от 29.01.1999 г. за 2019 г.,  2020 

г. и 2021 г. 

No 

по 

ред 

Видове животни 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Говеда и биволи – 

общо* 
42625 41172 41503 

2 в т.ч. крави – млечни* 13348 12181 1209 

3 в т.ч. биволици* 1177 1182 1319 

4 Овце – общо 74322 67821 65862 

5 в т.ч. овце – млечни* 65036 58333 55980 
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6 Кози – общо 17233 15682 14735 

7 в т.ч.  кози – майки* 16141 14578 13979 

8 Свине – общо 54397 151160 23818 

9 в т.ч. свине – майки* 13164 13628 2088 

10 Птици – общо 391148 407158 364900 

11 в т.ч. кокошки - носачки 84714 119482 114862 

12 в т.ч. бройлери 41139 36732 36235 

13 Пчелни семейства 23864 24097 24039 

 

2.3. Данни от Регистъра на земеделските стопани 
Регистърът на земеделските стопани служи за набиране на информация за земеделските 

стопани и за дейността им с цел:  

1. контрол върху ползването на земеделските земи;  

2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури 

и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;  

3. подпомагане на земеделските стопани и развитието на селските райони;  

4. прилагане на схемите за директните плащания. 

По данните на Областна Дирекция „Земеделие“ Хасково по отношение на броя на 

земеделските стопани е представена следната информация: 

ТАБЛИЦА 15. Разпределение на ЗС по брой, форма и ИЗП в периода 2014 – 2021 г. 

Стопанска 

Година 

Брой 

регистрирани 

земеделски 

стопани 

Използвана 

земеделска 

площ 

(ха) 

Физически 

лица 

бр. 

Юридически 

лица 

бр. 

2014/2015 6 465 136 565 6 057 408 

2015/2016 6 453 156 888 6 026 427 

2016/2017 6 324 164 449 5 903 421 

2017/2018 6 128 172 794 5 706 421 

2018/2019 5 914 186 218 5 477 437 

2019/2020 5 366 185 193 4 930 436 

2020/2021 4 946 192 708 4 496 450 

 

Данните показват, че общият брой на регистрираните земеделски стопани през 

стопанската година 2020/2021 е намалял с 420 спрямо данните за предходната година. В 
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последните 2 години, в ситуация на световна пандемия данните сочат по-голям ръст на 

намаляване на ЗС, спрямо предходни години. Негативните последици от пандемията се 

отразяват и на сектор „Земеделие“, като резултатите от тези въздействия ще бъдат 

статистически регистрирани в следващите години. Освен това са налице продължителни 

естествени тенденции, свързани с окрупняването на земята, както и демографския срив 

особено в селските райони, където е съсредоточена голяма част от селскостопанското 

производство. Като цяла може да бъде изведена тенденция за намаляване на броя на 

регистрираните земеделски стопани и засилването ѝ в периода след 2020 година. 

Данните за използваната земеделска площ  показват, че в периода 2014-2015 до 2020-

2021 е налице увеличение, въпреки намаляващия брой на регистрирани земеделски 

стопани. През 2021 г. в областта преобладаващия дял (90,9 %) земеделски производители 

са физически лица. 

В следващата фигура е представена тенденцията за намаляващия брой на регистрирани 

земеделски стопанства в периода 2014/2015 – 2020/2021 г. 

ФИГУРА 7. Регистрирани земеделски стопани в периода 2014/2015 – 2020/2021 г. в 

област Хасково 

 

По отношение на разпределението на обработваемите площи към броя на 

регистрираните обработваеми площи прави впечатление, че в стопанската 2020/2021 г. с 

на-голям дял са регистрирани ЗС с обща площ от 1 до 10 ха. Подобна е тенденцията и в 

предходните години в разглеждания период. Това потвърждава наличието на малки и 

средни ЗС по отношение на размера на обработваните земи в област Хасково. 

Регистрираните ЗС с обща площ над 50 ха са 715. Въпреки това тази група в разглеждания 

период демонстрира повишаване на броя на регистрираните ЗС с 71,9 % през 2020/2021 в 

сравнение с данните за 2014/2015 г. 

ТАБЛИЦА 16. Разпределение на регистрираните ЗС по площ в периода 2014-2021 
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2016/2017 246 726 2 006 920 577 

2017/2018  249 656 1 889 1 040 612 

2018/2019  243 512 1797 1 193 662 

2019/2020 235 561 1 659 1 219 675 

2020/2021 196 589 1 581 1 218 715 

 

3. Проучване и анализ на състоянието на биологичното 

производство в област Хасково 
Преди да бъде разгледано състоянието на биологичното производство в област Хасково 

е необходимо да бъде представен анализ на състоянието му в Европа и България, за да 

бъдат оценени общите тенденции и предизвикателства, играещи важна роля във 

формирането на представа за териториалните измерения на биологичното производство 

в рамките на област Хасково.  

Секторът на биологичното производство в ЕС се развива бързо през последните години, 

което се измерва чрез използваната земеделска площ, броя на операторите и пазарния 

дял. Общата площ на обработваемата земя, използвана за биологично земеделие в ЕС, се 

е увеличила от 9,1 млн. хектара през 2010 г. на 12 млн. хектара през 2016 г., което 

представлява увеличение с 33 %. През 2016 г. делът на обработваемата земя в ЕС, 

отделена за биологично производство, е 6,7 %. През същия период обемът на продажбите 

на дребно на биологични продукти е нараснал от 18,1 млрд. евро на 30,7 млрд. евро, което 

представлява увеличение с 69 %. 

ФИГУРА 8. ЕВРОПА: КУМУЛАТИВНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЛОЩТА ЗА БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО В ПЕРИОДА 2000—2017 Г. 
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Биологичната аквакултура също се разраства бързо след въвеждането на правилата на 

ЕС през 2009 г. Секторът обхваща производителите в сектора на селското стопанство и 

аквакултурата, както и техните доставчици, производителите на храни и дистрибуторите, 

като всички те отговарят на строги правила. Общото предизвикателство за сектора на 

биологичното земеделие е да се осигури устойчиво нарастване на предлагането и 

търсенето, като в същото време се запази доверието на потребителите. От съществено 

значение е да се гарантира надеждността на схемата и добавената ѝ стойност в 

дългосрочен план. 

От друга страна стои въпросът с качеството на биологичните продукти. Така например 

през 2021 г. мащабно научно изследване “Пестициди и продукти, свързани с пестицидите 

във въздуха в Германия”, проведено в Германия показва, че замърсяването с пестициди 

и вещества е с огромни размери. Авторите на проучването търсят пестициди в 

атмосферния въздух на 69 места в цяла Германия, като използват пасивни пробовземачи 

за въздух и вентилационни филтърни подложки. През 2019 г. събират проби, които 

изследват за повече от 500 активни вещества. Откриват сто и девет (109) вещества, 

включително 28, които не са одобрени за употреба в Германия. Във всяко място за 

вземане на проби идентифицират от едно до 36 вещества, включително на места като 

национални паркове и гори. Там никой не очаква  наличието на пестициди, например на 

най-високия планински връх в националния парк „Харц“ (13 вещества) и в „Баварската 

гора“ (6 вещества). Глифозат откриват във всяка проба. В повече от половината пасивни 

въздушни проби са открити хлороталонил, метолахлор, пендиметалин, тербутилазин, 

протиоконазол-дестио, диметенамид, просулфокарб, флуфенацет, тебуконазол, 

аклонифен, хлорфлуренол, хексахлорбензен (HCB) и γ-хексахлороциклохексан (γ-HCH). 

Филтърните подложки съдържат и боскалид. Статистическият анализ показа, че 

ландшафтът и интензивността на земеделието са основните фактори, които влияят върху 

броя на откритите вещества в атмосферния въздух. Местоположението, като например 

защитени територии или региони с биологично земеделие, е имало само малък ефект 

върху броя на регистрираните вещества. Авторите правят заключението, че въздушно 

пренасяните пестициди са повсеместно разпространени в Германия, което е особено 

тревожно за глифозата, пендиметалин и просулфокарб. 

В България също е налице тенденция за експанзия в сектора, като много земеделски 

производители в последните години се насочват към биологично производство, както и 

все повече потребители търсят здравословна и не замърсена с изкуствени торове и други 

химически съставки продукция. Мотивацията и на производителите и на потребителите 

е следствие от грижата за екологичното равновесие на земята и за собственото здраве. 

Биологичното производство се прилага с успех в България и в последните години е един 

от секторите, който бележи ръст по отношение на площите, животните и броя на 

операторите, включени в система на контрол. От 2020 г. насам със сигурност световната 

пандемия от COVID-19 и последиците от нея влияят негативно, както на производителите 

на биологични продукти, така и на потребителите. Високите цени на биологичните 

продукти създават предпоставки за недостъпност в ситуация на инфлация и 
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икономическа криза. Резултатите от тези тенденции и предположения в сектора биха се 

отчели с обективни статистически данни на по-късен етап.  

След като състоянието на сектора на биологичното производство в Европа и България бе 

разгледано в резюме, настоящата част от анализа ще разгледа състоянието 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.  

ФИГУРА 9. Разпределение на броя на операторите по общини в област Хасково, 

получили средства за био земеделие през 2021 г. 

 

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

91,23 % 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. От тях 0,69 % (18 463,29 лв.) са получените средства за био 

животновъдство, а 8,08% или 216 214,25 лв. за биологично пчеларство. Т. е. средно 1 

биологичен оператор през 2021 г. е получил 14 535,16 лв. за своята дейност. При 
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разпределение по общини в община Харманли са получени най-много средства за 

биологично растениевъдство и биологично пчеларство. 

ФИГУРА 10. Разпределение на получените средства в област Хасково за био 

производство през 2021 г. по вид на дейността 

 

Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз 

основа на договор между оператор и контролиращо лице. Биологичните производители 

в област Хасково са използвали възможностите на 11 контролиращи лица, като с най-

много сключени договори с операторите в системата на контрол в биологичното 

производство в област Хасково (101 договора – 37%) е контролиращото лице „БАЛКАН 

БИОСЕРТ” ООД със седалище в гр. Пловдив. В следващата фигура е представено 

съотношението на заемания дял в контрола на биологичното производство в област 

Хасково. 

ФИГУРА 11. Сключени договори с контролиращи лица в област Хасково 
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Според базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин към януари 2023 г. в област 

Хасково има включени и регистрирани 273 оператори. На територията на областта 

82,8% от регистрираните операторите са физически лица, а 17,2% (47 оператори) са 

юридически лица. Направеният анализ на териториалното им разпределение показва, че 

най-големият брой регистрирани био производители, преработватели или търговци е в 

община Хасково – 66, а Община Свиленград заема второ място с 62 оператори. Трето 

място заема община Харманли (14,65%), където са регистрирани 40 от био 

производители, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин. Най-малко био производители към януари, 2023 г. 

в област Хасково има в община Симеоновград – трима земеделски производители. В 

Столична община е регистриран 1 био производител, опериращ на територията на 

областта с работна площадка в с. Мезек, община Свиленград - Катаржина естейт ЕООД 

с основна дейност - производство на вино от грозде.  

Тук е моментът да бъде направено уточнението, че за целите на това териториално 

разпределение са използвани наличните данни по регистрация на физическото лице – ЗП 

или ЮЛ – оператор. Т. е налице са производители, чиито работни площадки не са на 

територията на общината, в която са регистрирани, а и има и такива, които оперират 

извън територията на областта – напр. в  Област Стара Загора и обл. Пловдив. 

Интересна е картината на биологичното производство в областта по отношение на 

критерий „сертифицирани био площи“ – по този показател Община Маджарово заема 

първо място в областта, където са сертифицирани 34,8% от био площите в област 

Хасково, съгл. наличните данни. Второ място заема община Свиленград с 24,7 %, 

следвана от община Харманли и община Хасково, съответно с 18,7% и 12,3%. В тези 

четири общини се намират повече от 90 % от сертифицираните като био площи в 

областта. 

По отношение на произведената биологична продукция в област Хасково може да 

бъде изведено следното: 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.  
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ФИГУРА 12. Регистрирани производители, преработватели и търговци на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково към януари, 

2023 г. 

 

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. Това са: ЕТ Благовеста Василиева 

(Преработка и консервиране на месо и производство на месни продукти), Кавел Инвест 

ООД (Производство на други хранителни продукти); Катаржина естейт ЕООД 

(Производство на вино от грозде), Млечни продукти Тракия ЕООД (роизводство на мляко 

и млечни продукти), Тера Дивайн ЕООД (Производство на вино от грозде),  Христо 

Георгиев (Производство на други хранителни продукти) и Югоплод АД (Производство на 

други хранителни продукти) и Югоплод АД (Производство на други хранителни 

продукти). 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 Грани Еллас 

ЕООД, Кавел Инвест ООД, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД, Сити-М ЕООД, Уикенд ООД, 

ХАЙ БИО ЯДКИ ЕООД, разположени в общините Свиленград, Хасково, Харманли и  

Димитровград. Според наличните данни от Регистъра - търговията и/или складирането 
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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. 

Общо сертифицираните поддейности в областта са 457, с които са ангажирани 273 

оператори (физически и юридически лица). За 15 от 273 регистрирани оператори не 

може да бъде открита информация за регистрацията им по населени места и информация 

за работни площадки. А за общо 46 оператори няма информация за конкретните 

сертифицирани дейности. Всичко това се дължи на факта, че за някои няма  публикуван 

сертификат, включващ информация за сертифицираните дейности и локация на 

оператора. За други оператори са налице сертификати, в които заради Общия регламент 

относно защитата на данните (GDPR) са заличили данни за местонахождението на 

работните площадки и мястото на регистрация, които пък се асоциират с възможното 

идентифициране на физическите лица – оператори.   

ФИГУРА 13. Сертифицирани дейности на производители, преработватели и търговци 

на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково 

към януари, 2023 г. 

 

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в област Хасково анализът показва, че при 74,7% от операторите в 

системата за контрол на биологичното производство продуктите са сертифицирани като 

биологични. 25,3% в област Хасково са продуктите в преход. При 67 от регистрирани 

83%

12%

2%

3%

Растениевъдство

Животновъдство

Преработка

Търговия и/или складиране на 

биологични продукти
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дейности в областта са сертифицирани както биологични продукти, така и продукти в 

преход едновременно, което представлява към 14 % от био продукцията . 

Определението на преходния период е свързано с това, че всяко стопанство, което желае 

да произвежда по биологичен начин, трябва да премине през процес, известен като 

„преход“. 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 многогодишни плодове от храсти, дървета и лози, 

- 12 месеца за паша на прасета и домашни птици, 

- 2 години за годишни култури за паша на сухоземни преживни животни. 

Съответно всички растения, отглеждани през периода на преход към биологично 

производство, трябва да произхождат от биологични семена. 

Към 2023 г. 3/4 от произведените продукти и храни и площи в системата за контрол са 

биологични, което демонстрира по-големия дял на производители, работещи от по-

дълъг период в тази сфера.  

ФИГУРА 14. Качеството на земеделските продукти и храни, произведени по биологичен 

начин в област Хасково към януари, 2023 г. 

 

След направен анализ на най-често сертифицирани дейности в рамките на област 

Хасково от контролиращите лица, представени във фигура 15, са изведени първите 12 

дейности, които преобладават в структурата на биологичното производство в областта. 

Най-много операторите на територията на областта отглеждат сливи, орех и бадеми, 

формиращи 28,2% от общо сертифицираните дейности. От животновъдството с 

преобладаващ дял (88,4%) е пчеларството и производството на пчелини продукти. То 

се нарежда на второ място в разпределението на сертифицираните дейности в областта.   

75%

25%

Биологичен продукт

Продукт в преход
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С по 19 сертифицирани дейности са регистрирани оператори с люцерна и лук.  

Угари, представляващи поддържани изорани и чисти от плевели, незасети с нищо през 

целия вегетационен период земи, са сертифицирани при 16 производители.  

Винените лозя, съставящи структуроопределящия отрасъл в областната икономика – 

винопроизводство също заемат значителен дял при биологичните производства по брой– 

12 производители. 

В таблица 17 по-долу са представени всички сертифицирани поддейности на територията 

на област Хасково, свързани с земеделските продукти и храни, произведени по 

биологичен път. В 74 видове поддейности/продукция работят/отглеждат 

биологичните оператори на територията на областта. Средно по 2 типа поддейности се 

разпределят на всеки производител/преработвател или търговец. 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.  

ФИГУРА 15. „Топ 12“ по брой на сертифицираните дейности и продукция на 

биологичните производители в област Хасково към януари, 2023 г. 

 

Разбира се, прави впечатление и наличието на дейности, които не са свързани с 

производство на продукти и храни, достигащи до крайния потребител на биологична 

продукция, напр. угари, ливади за косене, люцерна, пасища и др. Някои от тези дейности 

имат агротехническо значение, обогатявайки почвата с натрий, калций и други полезни 

Сливи; 54

Пчеларство и 

пчелни продукти; 38

Орех; 31

Бадем; 31

Люцерна; 19

Лук; 19

Ливади за косене; 17

Череши; 16
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Пъпеши; 12

Винени лозя; 12
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вещества или целят основно подобряване на нископродуктивните естествени ливади и 

пасища, създаване на тревни полета във фуражните и специализираните полски 

сеитбообръщения, затревяване на пустеещи земи и рекултивация на площи, използвани 

за индустриални цели, или се ползват за добив на сено/сенаж чрез косене и т. н. Делът на 

този тип дейности е към 20 % от сертифицираните дейности от операторите.  

ТАБЛИЦА 17. Сертифицирани дейности на територията на област Хасково в областта на 

биологичното производство към януари, 2023 г. 

No 
Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

1 Растениевъдство F1250 Сливи 54 163,87 135,73 - 

2 Животновъдство A6710R Пчеларство и пчелни продукти 38 - 74,41 5342 

3 Растениевъдство F4000-1 Орех 31 378,28 58,39 - 

4 Растениевъдство F4000-3 Бадем 31 160,15 26,82 - 

5 Растениевъдство P0000-11 Люцерна 19 254,95 357,73 - 

6 Растениевъдство V4000-8 Лук 19 60,28 418,64 - 

7 Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 17 255,74 406,88 - 

8 Растениевъдство F1240-2 Череши 16 32,02 86,00 - 

9 Растениевъдство Q0000 Угар 16 33,90  - 

10 Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 12 51,98 283,30 - 

11 Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 12 115,13 280,23 - 

12 Растениевъдство V3000-1 Домати 11 18,80 179,05 - 

13 Растениевъдство I5000-15 Бял трън 8 276,47 134,17 - 

14 Растениевъдство F4000-2 Лешник 7 36,91 8,83 - 

15 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-01 Търговия и/или складиране на 

биологични продукти 
7 - - - 

16 Растениевъдство C1110-1 Мека пшеница-зимна 6 239,12 569,46 - 

17 Растениевъдство V2000-4 Спанак 6 7,14 7,84 - 

18 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-22 Други хранителни продукти 5 - - - 

19 Растениевъдство 

J0000-2 Постоянни или временни 

пасища за паша на животни (пасища и 

мери за паша) 

5 1473,66 93,96 - 

20 Растениевъдство 
R1000 Картофи, включително 

семепроизводство 
4 6,99 68,10 - 

21 Растениевъдство V3000-8 Тикви 4 40,48 79,97 - 

22 Растениевъдство V5000-6 Зелен грах 4 74,79 38,45 - 

23 Преработка 
10.8 Производство на други хранителни 

продукти 
3 - - - 

24 Растениевъдство C1400 Овес 3 13,93 11,68 - 

25 Растениевъдство F1230 Кайсии 3 2,70 8,02 - 

26 Растениевъдство I5000-4 Кориандър 3 79,06 58,60 - 

27 Растениевъдство 
J0000-1 Постоянно затревени площи 

(пасища и мери за паша) 
3 148,24 147,81 - 

28 Растениевъдство W1000-2 Десертно грозде 3 7,57 17,20 - 

29 Преработка 11.2 Производство на вино от грозде 2 - - - 

30 Животновъдство A2000B Говеда  2 - 25,76 638 

31 Животновъдство A2000B Говеда и биволи за клане 2 - 45,70 751 

32 Растениевъдство C1110-3 Еднозърнест лимец 2 24,71 24,10 - 

33 Растениевъдство F1110 Ябълки 2 7,38 75,50 - 

34 Растениевъдство F1120 Круши 2 6,88 67,70 - 

35 Растениевъдство F1210 Праскови 2 2,13 0,20 - 

36 Растениевъдство F1240-1 Вишни 2 7,33 14,78 - 

37 Растениевъдство F2000-1 Смокиня 2 0,59 0,05 - 

38 Растениевъдство F3000-3 Арония 2 5,11 21,00 - 
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39 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-13 Мляко и млечни продукти 2 - - - 

40 Растениевъдство P0000-14 Звездан 2 7,95 19,39 - 

41 Растениевъдство V3000-10 Дини 2 9,44 150,00 - 

42 Растениевъдство V3000-1-6 Домати - оранжерийни 2 0,39 27,00 - 

43 Растениевъдство V3000-2 Краставици 2 5,84 62,10 - 

44 Преработка 
10.1 Преработка и консервиране на месо 

и производство на месни продукти 
1 - - - 

45 Преработка 
10.5 Производство на мляко и млечни 

продукти 
1 - - - 

46 Растениевъдство C1110-5 Спелта 1 4,53 6,80 - 

47 Растениевъдство C1600_1700_1900-4 Просо 1 1,21 1,50 - 

48 Растениевъдство F1205 Праскови / Нектарини 1 2,05 14,00 - 

49 Растениевъдство F1220 Нектарини 1 0,94 5,00 - 

50 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-02 Плодове и зеленчуци 1 - - - 

51 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-10 Вино 1 - - - 

52 Растениевъдство I1110-1 Рапица-зимна 1 92,99 136,39 - 

53 Растениевъдство I1120 Слънчоглед 1 44,35 66,86 - 

54 Растениевъдство I1140 Маслодаен лен 1 28,48 18,00 - 

55 Растениевъдство I1190-3 Сусам 1 3,12 0,50 - 

56 Растениевъдство I1190-5 Други 1   - 

57 Растениевъдство I5000-2 Лавандула 1 36,94  - 

58 Растениевъдство I5000-39 Пелин 1 0,56 0,13 - 

59 Растениевъдство I5000-43 Шипка 1 4,30 0,82 - 

60 Растениевъдство 
I5000-46 Други други медицински и 

ароматни култури 
1 0,40 0,02 - 

61 Растениевъдство P0000-12 Детелина 1 6,68 3,94 - 

62 Растениевъдство 
P0000-18 Други зърнено-бобови и 

протеинови култури 
1   - 

63 Растениевъдство P0000-3 Фуражен грах-зимен 1 9,05 8,80 - 

64 Растениевъдство P0000-4 Фуражен грах-пролетен 1 21,85 16,00 - 

65 Растениевъдство P0000-9 Фий 1 3,62 0,50 - 

66 Растениевъдство V2000-2 Марули 1  0,03 - 

67 Растениевъдство V3000-2-1 краставици - полски 1 3,29 2,13 - 

68 Растениевъдство V3000-2-3 краставици на открито 1 20,10 48,00 - 

69 Растениевъдство V3000-5 Пипер 1 1,00 7,00 - 

70 Растениевъдство V3000-7 Тиквички 1  1,80 - 

71 Растениевъдство V4000-11 Сладък картоф 1   - 

72 Растениевъдство V4000-15 Пащърнак 1  0,45 - 

73 Растениевъдство V4000-17 Други зеленчукови култури 1  0,09 - 

74 Животновъдство А2000А Бивол 1  13,30 - 

 

Според наличните данни от публикуваните сертификати на 273 биологичните 

производители сертифицираната площ  както биологична, така и в преход възлиза на 4 

295,36 ха. Това представлява приблизително 2% от обработваемата площ в областта. 

Десетте сертифицирани видове дейности с най-голяма площ в областта са както следва:  

- Постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша): 

1473,66 ха  

- Орех: 378,28 ха 

- Бял трън: 276,47 ха 

- Ливади за косене: 255,74 ха 

- Люцерна: 254,95 ха 

- Мека пшеница-зимна: 239,12 ха 
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- Сливи: 163,87 ха 

- Бадем: 160,15 ха 

- Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша) : 148,24 ха 

- Винени лозя: 115,13 ха 

Разпределението на сертифицираните био площи по общини е както следва:  

- 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 

По-различна е картината на сертифицираните поддейности според информацията за 

произведеното количество към 2022 г. Разбира се, това се обуславя от продуктивността 

на съответния вид култура, сезонност, необходимата площ за отглеждането им и др. 

Според направения анализ през 2022 г. в областта има произведен 4 436,58 тона 

биологичен продукт. 10-е сертифицирани поддейности с най-голям обем на произведено 

количество биологичен продукт през 2022 г. са както следва:  

- 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“ може да бъде изведено следното според наличните данни:  

- Произведената продукция от сектор „животновъдство“ възлиза на 159,16 т. 

биологичен продукт;  

- най-много биологични оператори в областта има в поддейност „Пчеларство и 

пчелни продукти“ 
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- най-много произведено количество биологичен продукт през 2022 г. има в 

поддейност „Пчеларство и пчелни продукти“ - 74,41 т. 

- В поддейност „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 поддейност „Пчеларство и 

пчелни продукти“: 5342 пчелни семейства 

- 751 животински единици са сертифицирани в поддейност „A2000B Говеда и биволи 

за клане“, а в  поддейност „A2000B Говеда“ – 638 бр. животински единици 

По-долу в анализа са представени данни, разпределени по териториален принцип – 

общините в областта, съответно с информация за производителите, преработвателите и 

търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин в тях, 

произведената продукция и контролирана територия. Важно е да бъде направено 

уточнението, че за източник на тази част от проучването 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 регистрираните производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, които са с актуални 

сертификати към посочения период. 

3.1. Община Димитровград 
На територията на Община Димитровград са регистрирани 23 производители, търговци и 

преработватели на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, с 

което се нарежда на 4-о място в област Хасково по брой на регистрираните в общините 

оператори. Преобладаващия дял на операторите са физически лица (ЗП). Едва 2 са 

юридическите лица, опериращи на територията на общината - ХАЙ БИО ЯДКИ ЕООД и 

Уикенд ООД. От 23-е оператори в Димитровград само 1 е регистриран в с. Крепост. 

Наличната информация за работните площадки на производителите показва, че 

производителите основно работят на територията на Община Димитровград, но също 

така на територията на община Стамболово. Основните локации, където са разположени 

сертифицираните био площи са:  гр. Димитровград, с. Каснаково, с. Бряст, с. Воден, с. 

Здравец, с. Крепост, с. Поповец, общ. Стамболово и с. Зимовина, общ. Стамболово. Разбира 

се, съобразно характера на събраните данни това представлява моментна снимка в 

електронния регистър и е възможна друга картина в последващ период след 

референтния.  
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ФИГУРА 16. Производители и търговци на земеделски продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в община Димитровград според правната им форма 

 

На територията на общината са налице сертифицирани 45 поддейности, като се запазва 

тенденцията и на областно ниво за по-висок дял на производителите в областта на 

растениевъдството. 68,9% е делът на растениевъдството в микса на сертифицираните 

дейности в община Димитровград. С най-малък дял е преработката на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин, с което се занимава само 1 ЗП 

(физическо лице). Биологичното животновъдство в община Димитровград е свързано с 

пчеларството, съответно производството на мед и пчелни продукти. В следващата фигура 

са представени данните за сертифицираните дейности на територията на община 

Димитровград.  

ФИГУРА 17. Сертифицирани дейности на територията на Община Димитровград 

 

В община Димитровград най-много на брой биологични производители отлгеждат пчели, 

череши и бадем, което формира 26,7% от общия брой на отглежданите/извършваните 
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биологични дейности. 4 са ЗП отглеждащи череши, 4 са и тези, които през 2022/2023 г. 

отглеждат бадем, а с производството на мед и пчелни продукти са регистрирани също 4 

производители. Общата стойност на сертифицираните площи в община Димитровград 

според наличните данни възлиза на 64,68 ха. Според данните от сертификатите за био 

територия към 2022 г. става ясно, че най-голяма площ в община Димитровград е заета с 

лешници - 22,01 ха. с продуцкия в размер на 7,25 тона. На второ място е земята, заета с 

бадем - 16,81 ха, а на трето – череши с 14,44 ха.  

 Общата докладвана продукция в сертификатите на био производителите през 2022 г. в 

Димитровград възлиза на 148,89 тона. Най-добър добив през 2022 г. се отчита при:  

отлгеждането на череши – 57,15 т.; дини – 31 т.; картофи, включително семепроизводство– 

16 т.; пчелни продукти – 13,86 т. и люцерна, при които е произведено количество в размер 

на 10,62 т.  

По отношение на животновъдството през 2022 г. на територията на община 

Димитровград има данни от Регистъра за отлгеждането на 710 пчелни семейства.  

ФИГУРА 18. Разпределение на броя сертифицирани поддейности от производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в община Димитровград 
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В областта на търговията и/или складирането на биологични продукти в Община 

Димитровград се реализира следната продукция: биологичен мед; лешник ядка; 

лешников тахан; биологични бульони; био пюрета; (био храни за кърмачета и преходни 

храни; лешников тахан; лешниково брашно; биологичен краве кашкавал; биологично 

краве сирене; (биологично краве кисело мляко; (биологично пастьоризирано краве 

мляко. 

В следващата таблица са представени наличните данни за сертифицираната територия 

със земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, както и 

произведената/отгледаната продукция през 2022 г., вкл. броя на животинските единици 

в сектор „животновъдство“ към януари, 2023 г. Тези данни се изведени от сертификатите, 

в които има включена информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 18. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Димитровград 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Животновъдство A6710R Пчеларство и пчелни продукти 4 - 13,86 710,00 

Растениевъдство F1240-2 Череши 4 14,44 57,15 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем 4 16,81 2,85 - 
Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-01 Търговия и/или складиране на 

биологични продукти 
3 - - - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-22 Други хранителни продукти 3 - - - 

Растениевъдство F1250 Сливи 2 2,74 3,06 - 

Растениевъдство F4000-2 Лешник 2 22,01 7,25 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 2 4,38 10,62 - 

Преработка 
10.8 Производство на други 

хранителни продукти 
1 - - - 

Растениевъдство F2000-1 Смокиня 1 0,35 0,05 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 1 2,16 0,08 - 
Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-02 Плодове и зеленчуци 1 - - - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-13 Мляко и млечни продукти 1 - - - 

Растениевъдство Q0000 Угар 1 1,25 - - 

Растениевъдство 
R1000 Картофи, включително 

семепроизводство 
1  16 - 

Растениевъдство V2000-2 Марули 1  0,03 - 

Растениевъдство V2000-4 Спанак 1  0,45 - 

Растениевъдство V3000-10 Дини 1  31 - 

Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 1  0,15 - 

Растениевъдство V3000-7 Тиквички 1  1,8 - 

Растениевъдство V3000-8 Тикви 1  1,5 - 

Растениевъдство V4000-11 Сладък картоф 1   - 

Растениевъдство V4000-15 Пащърнак 1  0,45 - 

Растениевъдство V4000-17 Други зеленчукови култури 1  0,09 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 1 0,54 2,5 - 
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3.2. Община Ивайловград 
На територията на Община Ивайловград са регистрирани 17 производители на 

земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, с което се нарежда на 

5-о място в област Хасково по брой на регистрираните в общините оператори. 

Преобладаващият дял оператори са физически лица (ЗП). Едва 3 са юридическите лица, 

опериращи на територията на общината - Ахрида Био ЕООД, ИШМИНА ЕООД и СП 

ЕНЕРДЖИ ЕООД. В следващата фигура са представени данни за регистрациите на 17 

оператори в община Ивайловград. 4 от операторите са регистрирани в с. Плевун, 1 е 

регистриран в с. Кондово, а останалите 12 са регистрирани в общинския център. 

ФИГУРА 19. Производители на зем. продукти и храни, произведени по биологичен 

начин в Община Ивайловград по населени места на регистрацията 

 

Наличната информация за работните площадки на производителите, представена във 

фигура 20 показва разнообразна картина – в 8 населени места са разположени 

сертифицираните територии на био производителите от Ивайловград.  

ФИГУРА 20. Информация за работни площадки на регистрирани производители на 

територията на Община Ивайловград 
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ФИГУРА 21. Производители и търговци на земеделски продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в община Ивайловград според правната им форма 

 

На територията на общината са налице сертифицирани 26 поддейности, като делът на 

производителите в областта на растениевъдството еднозначно потвърждава 

растениевъдния профил на биологичното производство в община Ивайловград. Едва 

11,5% е делът на животновъдството в микса на сертифицираните поддейности в 

общината. То е свързано единствено с пчеларство, съответно производството на мед и 

пчелни продукти. По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, 

произведени по биологичен начин в община Ивайловград данните показват, че над ¾ от 

продуктите са биологични, а 18% са тези в преход.  

ФИГУРА 22. Сертифицирани дейности на територията на Община Ивайловград 
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В община Ивайловград най-много биологични производители отлгеждат сливи, пчели, 

череши, орехи и бадем, което формира 50% от общия брой на 

отглежданите/извършваните биологични поддейности. Най-много оператори – 4 

произвеждат сливи.  3 са и тези, които през 2022 г. отглеждат пчели и произвеждат пчелни 

продукти. По 2 са операторите със засети площи с череши, орехи и бадеми.  

117,9 ха общо са площите с био продукция на територията на община Ивайловград. Според 

наличните данни за сертифицираната площ към 2022 г. става ясно, че най-голяма площ в 

община Ивайловград от сетифицираните биологични теритоии е заета с кориандър - 

42,52 ха. На второ място по размер на сертифицираните площи се нареждат винените 

лозя - 20,72 ха, представляващи традиционна култура и дейност за общината. 

През 2022 г. според наличната информация в  сертификатите на регистрираните в 

общината се отичтат общо 288,65 т. биологична продукция. 70% от тази продукция е 

свързана с производството на дини – 119 т. На второ място се нарежда произведената 

продукция от винени лозя в размер на 62 т.  

ФИГУРА 23. Разпределение на броя сертифицирани видове дейности от 

производителите на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

в община Ивайловград 
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В следващата таблица е представена сертифицираната територия със земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин, както и произведената/отгледаната 

продукция през 2022 г., за които има налични данни в електронния регистър за 

биологично производство към януари, 2023 г. Тези данни се изведени от публикуваните 

сертификати за съответствие на биологичните стопанства, в които има включена 

информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 19. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици 

при биологичните производители в община Ивайловград 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 4 6,57 18,50 - 

Животновъдство A6710R Пчеларство и пчелни продукти 3 - 3,05 130 

Растениевъдство F1240-2 Череши 2 4,37 11,60 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 2 3,29 0,50 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем 2 4,23 0,55 - 

Растениевъдство C1110-3 Еднозърнест лимец 1 8,54 4,10 - 

Растениевъдство C1110-5 Спелта 1 4,53 6,80 - 

Растениевъдство F1210 Праскови 1 1,43  - 

Растениевъдство I5000-39 Пелин 1 0,56 0,13 - 

Растениевъдство I5000-4 Кориандър 1 42,52 40,9 - 

Растениевъдство 

I5000-46 Други други медицински и 

ароматни култури (пелин; мурсалски 

чай) 

1 0,4 0,02 - 

Растениевъдство Q0000 Угар 1 6,52  - 

Растениевъдство 
R1000 Картофи, включително 

семепроизводство 
1 3,55 16,00 - 

Растениевъдство V3000-10 Дини 1 9,44 119 - 

Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 1 1,23 5,5 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 1 20,72 62 - 

3.3. Община Любимец 
В Община Любимец са регистрирани 12 производители на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин, с което се нарежда на 6-о място в област Хасково по 

брой на регистрираните в общините оператори. В общината няма регистрирани 

преработватели и търговци на сертифицирана биологична продукция. Над 80% от  

операторите са физически лица (ЗП). 2 са юридическите лица, опериращи на територията 

на общината - Бионатс ООД, отглеждащ лешник и орех и НОВИ САКАР ЕООД, отглеждащи 

винени лозя. В следващата фигура са представени данни за регистрациите на 12 

оператори в община Любимец.  
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ФИГУРА 24. Производители на зем. продукти и храни, произведени по биологичен 

начин в Община Любимец по населени места на регистрацията 

 

Наличната информация за работните площадки на производителите показва 

концентрация на биологичните производители в гр. Любимец. Налице са и две площадки 

в с. Георги Добрево, с. Васково. и с. Вълче поле. 

На територията на общината са налице сертифицирани 16 поддейности, като делът на 

производителите в областта на растениевъдството подчертава растениевъдния профил 

на биологичното производство в община Любимец. 12,5% е делът на животновъдството в 

биологичния микс в общината. То е свързано с пчеларство, съответно производството на 

мед и пчелни продукти, с което се занимават двама ЗП. По отношение на качеството на 

земеделските продукти и храни, произведени по биологичен начин в община Любимец 

данните показват, че за разлика с Община Ивайловград и Димитровград и др. общини, тук 

делът на „продуктите в преход“ е по-голям и съответно са необходими повече години за 

получаване на биологичния статус на произведената продукция в Любимец. 36 % от 

сертифицираните продукти и територии са „в преход към биологично производство“. 

ФИГУРА 25. Качество на земеделските продукти и храни, произведени по биологичен 

начин в община Любимец 
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По отношение на сертифицираната продукция – в община Любимец най-много 

биологични производители отлгеждат сливи, пчели, картофи и домати, което формира 

62,5% от общия брой на извършваните биологични поддейности. Най-много оператори – 

4 на брой отглеждат сливи.  Двама са тези, които през 2022 г. отглеждат пчели и 

произвеждат пчелни продукти,. По двама оператори се отчитат в поддейностите 

„производство на картофи, включително семепроизводство“ и „домати“. Запазва се 

тенденцята на областно ниво за по-малкия брой на стопани, отглеждащи животни.  

От наличните данни за сертифицираната площ към 2022 г. става видно, че с най-голяма 

площ в община Любимец са орехите – 24 ха, следвани от винени лозя – 16,52 ха. Общата 

сертифицирана площ в община Любимец възлиза на 69,98 ха. Най-малка територия се 

отчита при поддейност „постоянно затревени площи (пасища и мери за паша)“ - 0,27 ха.  

По отношение на произведената продукция от наличните данни става ясно, че общото 

количество произведен био продукт в община Любимец през 2022 г. е 136,62 т., с което 

община Любимец се нарежда на 7 място в областта. С най-голямо производство през 2022 

г. в общината е дейност „Картофи, включително семепроизводство“  - 36,10 т., следвана от 

производството на домати – 32,8 и производство на домати – оранжерийни (26 т.) 

ФИГУРА 26. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

в община Любимец 

 

В следващата таблица е представена сертифицираната територия със земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин, както и произведената/отгледаната 

продукция през 2022 г., за които има налични данни в електронния регистър за 

биологично производство към януари, 2023 г. Тези данни се изведени от публикуваните 
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V3000-1-6 Домати - оранжерийни

V4000-8 Лук

W1000-1 Винени лозя
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сертификати за съответствие на биологичните стопанства, в които има включена 

информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 20. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици 

при биологичните производители в община Любимец 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 4 7,14 17,92 - 

Животновъдство A6710R Пчеларство и пчелни продукти 2 - 4,50 480 

Растениевъдство 
R1000 Картофи, включително 

семепроизводство 
2 3,44 36,10 - 

Растениевъдство V3000-1 Домати 2 5,06 32,80 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 1 24,00  - 

Растениевъдство F4000-2 Лешник 1 7,77  - 

Растениевъдство 
J0000-1 Постоянно затревени площи 

(пасища и мери за паша) 
1 0,27  - 

Растениевъдство V3000-1-6 Домати - оранжерийни 1 0,30 26,00 - 

Растениевъдство V4000-8 Лук 1 2,48 17,5 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 1 19,52 1,8 - 

3.4. Община Маджарово 
Община Маджарово, заедно с общините Симеоновград, Минерални бани и Стамболово 

попада в дъното на общините в областта по отношение на броя регистрирани биологични 

производители. Този факт може да бъде обвързан с негативните демографски 

характеристики в общината, както и липсата на икономически растеж и развитие в 

последните години. На територията на Община Маджарово са регистрирани 9 

производители и 1 преработвател (общо 10 оператори) на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин, с което се нарежда на 8-о място в област Хасково по 

брой на регистрираните в общините оператори. В общината няма регистрирани търговци 

на сертифицирана биологична продукция. Във връзка с профила на операторите по 

правната им форма данните показват, че 8 са физически лица – ЗП, а 2 са  ЮЛ. 

Юридическите лица, опериращи на територията на общината са Хайв ООД, отглеждащи 

бял трън и детелина, както и ЕТ Благовеста Василиева, занимаваща се с преработка и 

консервиране на месо и производство на месни продукти (вкл. месни разфасовки; месо-

зеленчукови консерви; месни заготовки - кайма; сурова наденица; Сурово-сушени 

деликатеси и колбаси). В следващата фигура са представени данни за регистрациите на 

десетте оператори в община Маджарово.  
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ФИГУРА 27. Производители и преработватели на зем. продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в Община Маджарово по населени места на регистрацията 

 

В регистъра има налична информация само за 4 работни площадки на ЗП – с. Бориславци, 

гр. Маджарово, с. Ефрем и с. Сеноклас. 

На територията на общината са налице сертифицирани 25 поддейности. 16 от тях са 

свързани с растениевъдството, 8 с животновъдството и е налице 1 преработвател, 

работещ в областта на преработка и консервиране на месо и производство на месни 

продукти. Животновъдството в община Маджарово е по-добре развито, сравнено с други 

общини от областта по относителната тежест на отрасъла. Основно животновъдството в 

общината се свързва с отглеждането на говеда и биволи за клане, отглеждането на 

пчелни семейства и съответно производството на мед. Тук е налице и поддейност, 

свързана с преработката и консервиране на месо и производство на месни продукти, 

което най-вероятно е свързана с производствата на местните биологични оператори.  

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в община Маджарово данните показват, че близо 70% от продуктите са 

биологични, а останалите 30% са тези в преход.  

ФИГУРА 28. Сертифицирани дейности на територията на Община Маджарово 
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В община Маджарово най-много сертифицирани биологични поддейности са свързани с: 

постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша), ливади за 

косене, люцерна и пчеларство, които формират 64% от общия брой на 

отглежданите/извършваните биологични поддейности. Тези дейности са свързани, 

предимно с отлгеждането на животни и предоставяне на биологични територии за паша 

на животни, люцерна и т. н. След тях най-много биологични производители са 

ангажирани в отглеждането на биволи и говеда, както и с отглеждане на звездан.  

ФИГУРА 29. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

в община Маджарово 

 

Тъй като в публичните документи на различните контролиращи лица, сертифициращи 

биологичното производство, съдържат различен обем от информация не може да бъде 

изведена ясна тенденция по отношение на площите и количеството произведена 

продукция. Въпреки това е направен преглед на данните, които са налични в случая за 

община Маджарово и те са представени във следващата таблица:  
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ТАБЛИЦА 21. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици при 

биологичните производители в община Маджарово 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
4 - 5,80 485 

Растениевъдство 

J0000-2 Постоянни или временни 

пасища за паша на животни (пасища 

и мери за паша) 

4 1317,17 93,86 - 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 4 124,85 362,41 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 4 35,14 96,02 - 

Животновъдство A2000B Говеда  2 - 25,76 638 

Животновъдство A2000B Говеда и биволи за клане 2 - 45,70 751 

Растениевъдство P0000-14 Звездан 2 7,95 19,39 - 

Преработка 

10.1 Преработка и консервиране на 

месо и производство на месни 

продукти 

1 - - - 

Растениевъдство I5000-15 Бял трън 1 1,45 0,20 - 

Растениевъдство P0000-12 Детелина 1 6,68 3,94 - 

 

От данните става ясно, че към януари, 2023 г. общата биологична сертифицирана площ е 

в размер на 1493,24 ха. 88% от тази територия е свързана с постоянни или временни 

пасища за паша на животни. С най-малко сертифицирани площи е поддейност  „P0000-12 

Детелина“. По отношение на произведеното количество продукция данни сочат, че през 

2022 г. най-много биологична продукция има при ливадното сено, люцерната и 

продукцията от постоянни или временни пасища за паша на животни. През 2022 г. се 

отчита и над 71 т. биологичен продукт при поддейност „отглеждане на биволи и говеда“. С 

най-малко продукция е отчетено производството на бял трън. За сектор 

„живонотновъдство“ през 2022 г. данните сочат наличието на 751 биволи и говеда, 638 

говеда и 485 пчелни семейства. 

3.5. Община Минерални бани 
В Община Минерални бани са регистрирани 4 производители на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин, с което се нарежда на предпоследно място в 

област Хасково по брой на регистрираните в общините оператори. В общината няма 

регистрирани преработватели и търговци на сертифицирана биологична продукция. 

Един оператор е ЮЛ, опериращ на територията на общината - Топликос- 2008 ЕООД, 

отглеждащ орехи в село Караманци.  

Според данни от електронния регистър към януари, 2023 г. трима от регистрирани био 

производители са на територията на село Караманци, а другият е регистриран в 

общинския център - с. Минерални бани. Работните площадки на регистрираните био 

оператори в община се намират в землищата на селата: Караманци, Сърница, Колец и 

Брястово.  



 

88 

Био производителите в общината имат сертифицирани 11 поддейности. От тях само 1 

поддейност е свързана с пчеларството и производството на мед и пчелни продукти.  

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в община Минерални бани данните показват, че има превес в полза на 

биологичните продукти. Само 1 от сертифицираните продукти е в „преход към биологично 

производство“. 

По отношение на сертифицираната продукция – в община Минерални бани най-много 

биологични производители отлгеждат череши и сливи. От наличните данни за 

сертифицираната площ и произведените количество продукция към 2022 г. става ясно, че 

с най-голяма площ в община Минерални бани със сетифицирани биологични продукти са 

черешите - 8,11 ха., за които през 2022 г. сетифициращите органи отчитат продуцкия в 

размер на 11,75 тона. Това е и най-голямата регистрирана продукция в общината според 

наличните данни. На второ място по площ се нарежда производсвото на орехи – 5,73 ха, 

където произведената продукция е значително по-малка – 0,8 тона към 2022 г.  

ФИГУРА 30. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

в община Минерални бани 

 

В следващата таблица са представени наличните данни от публикуваните сертификати 

към януари 2023 г., в които има включена информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 22. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Минерални бани 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1240-2 Череши 3 8,11 11,75 - 
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F4000-1 Орех

F4000-3 Бадем

J0000-4 Ливади за косене

V2000-4 Спанак
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Растениевъдство F1250 Сливи 2 1,92 2,90 - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
1 - 0,01 1 

Растениевъдство F3000-3 Арония 1 2,13 1,00 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 1 5,73 0,80 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем 1 0,37  - 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 1 4,44 2,79 - 

Растениевъдство V2000-4 Спанак 1 3,04 3,04 - 

3.6. Община Свиленград 

На второ място по брой регистрирани оператори в регистър на производители, 

преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен 

начин към януари, 2023 г. се нарежда територията на община Свиленград (61 са 

производители, а 1 е търговец – общо 62 оператори). Преобладаващия дял на операторите 

са физически лица (ЗП) - 54. 8 са юридическите лица, опериращи на територията на 

общината - БИО 2014 ЕООД, Грани Еллас ЕООД, ЕКО НЪТС ООД, Ено Ланд ЕООД, ЕТ Трейшън 

нътс - Мартин Ламбов, Земеделска кооперация Екосладун, Идея Дея ООД и Теодошев- 

2014 ЕООД.  

ФИГУРА 31. Производители и търговци на земеделски продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в община Свиленград според правната им форма 

 

Разпределението на операторите в община Свиленград по регистрация по население 

места е представено в следващата фигура. От данните става видна концентрацията на 

регистрирани оператори в общинския център – гр. Свиленград. В с. Левка са регистрирани 

5 производители, а в с. Лисово и с. Момково съответно по двама. В останалите населени 

места, според регистъра, има регистрирани по 1 оператор. Интересно е, че в село Лисово, 

където според данни от преброяването на населението и жилищния фонд на НСИ през 

2021 г. са налице 4 жители има регистрирани двама производители –1 производител на 

бадеми и 1 производител със сертифицирани сливи, лук, кайсии, бадеми и ливади за 

косене.  

13%

87%

Юридически лица

Физически лица



 

90 

ФИГУРА 32. Производители, преработватели и търговци на зем. продукти и храни, 

произведени по биологичен начин в Община Свиленград по населени места на 

регистрацията 
 

 

Според представените данни във фигурата по-долу ясно се очертават две населени 

места, в землищата на които има концентрация на биологични производители – с. Левка 

и с. Младиново, където общо 22 оператори отглеждат био продукти. Налице са и населени 

места извън община Свиленград, в землищата на които са разположени работни 

площадки на регистрираните в Свиленград оператори – две села в община Тополовград 

– с. Радовец и с. Планиново, както и 3 села в община Любимец - с. Георги Добрево, с. 

Йерусалимово и с. Оряхово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

5

2

2

1

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60

Свиленград

с. Левка

с. Лисово

с. Момково

с. Младиново

с. Райкова могила

с. Сладун

с. Студена



 

91 

ФИГУРА 33. Информация за работни площадки на регистрирани производители на 

територията на Община Свиленград 
 

 

На територията на общината са налице сертифицирани 107 поддейности, като се запазва 

тенденцията и на областно ниво за преобладаващ дял на производителите в областта на 

растениевъдството. 96,3% е делът на растениевъдството в микса на сертифицираните 

поддейности в община Свиленград. С най-малък дял е „Търговия и/или складиране на 

биологични продукти“, където само 1 ЮЛ (Грани Еллас ЕООД) работи с био слънчоглед, 

царевица, твърда пшеница и рапица. Биологичното животновъдство в община 

Свиленград е свързано с пчеларството, съответно производството на пчелни продукти в 

селата Левка и Мезек и гр. Свиленград. В следващата фигура са представени данните за 

сертифицираните дейности на територията на община Свиленград.  
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ФИГУРА 34. Сертифицирани дейности на територията на Община Свиленград 

 

По отношение на сертифицираната продукция – в община Свиленград най-много 

биологичните производители отлгеждат лук, бадем, орехи и сливи, което формира 36,5% 

от общия брой на отглежданите/извършваните биологични поддейности. 16 са 

производителите, отглеждащи лук, 12 са и тези, които през 2022 г. отглеждат бадем. 11 са 

операторите със засети площи с орехи и 9 са операторите с отлгеждане на сливи. Шесто 

място по брой заемат угарите и пъпешите.  

Наличните данни за сертифицираната площ показват, че за 2022 г. са сертифицирани 

1059,12 ха площи като био/в преход, с което община Свиленград се нарежда на второ 

място по размер на био площите в системата за контрол на биологичното производство. 

Според наличните данни към 2022 г. става ясно, че най-голяма площ в община Свиленград 

от сетифицираните биологични теритоии е заета с бял трън – 275,02 ха, където 

прозиведената продукция за 2022 г. възлиза на 133,98 т. На второ място са постоянно 

затревени площи (пасища и мери за паша) – 147,97 ха с 147,81 т. количество продукция. На 

трето място са орехите с 129,11 ха. Площите с бадем са 81,39 ха, а земите, засети със зелен 

грах са 58,12 ха. Според наличните данни от публикуваните сертификати с най-малък дял 

в биологичните площи в Свиленград са смокините – 0,24 ха.  

Общото количество произведен биологичен продукт през 2022 г. от регистрираните в 

община Свиленград био оператори е 1336,36 т. С това община Свиленград се нарежда на 

първо място сред общините в област Хасково по показател „произведено количество 

биологичен продукт“. 30,14 % е делът през 2022 г. на произведените био продукти от 

операторите в Свиленград в областния биологичен микс. Според наличните данни с най-

добри добиви са отчетени поддейности „V4000-8 Лук“, „V3000-4 Пъпеш“, „J0000-1 

Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша)“ и „I5000-15 Бял трън“. 

Производителите на лук са добили 367,09 т. на 53,68 ха земя, следвани от 

производителите  на пъпеши - 261,95 т. на 46,89 ха земя. На трето място, според наличните 

данни се нареждат постоянно затревени площи (пасища и мери за паша) - 147,81 т. 

Количеството добит бял трън през 2022 г. заема четвърто място по размер на добива в 

община Свиленград - 133,98 т. на 275,02 ха зем. земя.   

96%

3%

1%

Растениевъдство

Животновъдство

Търговия и/или 

складиране на 

биологични продукти
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При дейност „животновъдство“ през 2022 г. на територията на община Свилнеград има 

данни от Регистъра за отлгеждането на 599 пчелни семейства и съответно 12,3 т. 

произведена био продукция.  

По отношение на отлеждането на винените лозя и производството на вино, които заемат 

традиционна чзст в земеделието в този район – данните показват, че за 2022 г. са 

сертифицирани 22,26 ха площи и 50 т. произведена био продукция, състояща се основно 

от мерло, мавруд и каберне совиньон.  

ФИГУРА 35. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин в община Свиленград 
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В следващата таблица са представени наличните данни от публикуваните сертификати 

към януари, 2023 г. Тези данни се изведени от сертификатите, в които има включена 

информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 23. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Свиленград 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство V4000-8 Лук 16 53,68 367,09 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем 12 81,39 17,965 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 11 129,11 24,196 - 

Растениевъдство F1250 Сливи 9 13,57 27,32 - 

Растениевъдство I5000-15 Бял трън 7 275,02 133,98 - 

Растениевъдство Q0000 Угар 5 18,76  - 

Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 5 46,89 261,95 - 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 4 38,77 12,23 - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
3 - 12,30 599,00 

Растениевъдство C1110-1 Мека пшеница-зимна 3 42,11 68,67 - 

Растениевъдство V5000-6 Зелен грах 3 58,12 31,93 - 

Растениевъдство C1400 Овес 2 9,13 4,68 - 

Растениевъдство F1230 Кайсии 2 2,41 8,01 - 

Растениевъдство I5000-4 Кориандър 2 36,54 17,70 - 

Растениевъдство 
J0000-1 Постоянно затревени 

площи (пасища и мери за паша) 
2 147,97 147,81 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 2 31,60 41,84 - 

Растениевъдство V2000-4 Спанак 2 2,08 2,00 - 

Растениевъдство V3000-1 Домати 2 2,59 33,30 - 

Растениевъдство V3000-2 Краставици 2 5,84 62,10 - 

Растениевъдство F1240-1 Вишни 1 0,91 1,3 - 

Растениевъдство F1240-2 Череши 1 0,82 2,00 - 

Растениевъдство F2000-1 Смокиня 1 0,24  - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-01 Търговия и/или складиране 

на биологични продукти 
1 - - - 

Растениевъдство I5000-2 Лавандула 1 36,94  - 

Растениевъдство 
P0000-18 Други зърнено-бобови и 

протеинови култури 
1   - 

Растениевъдство V3000-8 Тикви 1 2,37 7,99 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 1 22,26 50 - 

 

3.7. Община Симеоновград 
В Община Симеоновград са регистрирани 3 производители на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин, с което се нарежда на последно място в област 

Хасково по брой на регистрираните в общините оператори. В общината няма 

регистрирани преработватели и търговци на сертифицирана биологична продукция. 

Трите био производства са физически лица, опериращи на територията на общината - 
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Галя Асенова, отглеждаща сливи, Георги Петров – отглежда пчели и произвежда пчелни 

продукти и Добромир Мазгалов, отглеждаща пчели и произвеждащ пчелни продукти 

Био производителите в общината имат сертифицирани 1 поддейност в „растениевъдство“ 

– сливи и 2 в „животновъдство“ -  пчеларство и пчелни продукти. Производство на сливи 

в общината е сертифицирано като „биологично“ и „в преход към биологично 

производство“. Пчеларството в Симеоновград е изцяло „биологично“.  В следващата 

таблица са представени основните показатели за площ, произведени количества през 

2022 г. и брой пчелни семейства.  

 ТАБЛИЦА 24. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Симеоновград 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 1 2,52 0,02 - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
2 - 7,05 209,00 

3.8. Община Стамболово 
В Община Стамболово са регистрирани 9 производители на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин, с което се нарежда на 9-о място в област Хасково по 

брой на регистрираните в общините оператори. В общината няма регистрирани 

преработватели и търговци на сертифицирана биологична продукция. Четири био 

производства са юридическите лица, опериращи на територията на общината - 

АГРАПЛАМ ЕООД, отглеждащ лешник; Био Лидер 8 ЕООД – отглежда вишни и винени лозя 

и стопанисва ливади за косене в селата Долно Ботево и Поповец;  ЕТ ЧЗП - Гюнер Сербест 

и Тракея ЕООД, отглеждащ маслодаен лен. 

Според данни от електронния регистър към януари, 2023 г. 4 био производители са 

регистрирани на територията на с. Стамболово, 3 в с. Рабово и по един в селата Жълти 

бряг и Малък Извор.  

Био производителите в общината имат сертифицирани 18 поддейности, от които 17 са 

поддейности, свързани с растениевъдството. 1 поддейност е свързана с пчеларството и 

производството на мед и пчелни продукти.  

И в община Стамболово се подчертава растениевъдния профил на биологичното 

производство в областта.  

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в община Стамболово данните показват, че има превес в полза на 

биологичните продукти. 30% от сертифицираните продукти и територии са „в преход“. 
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Сравнително разнообразен е профилът на биологичното производство в община 

Стамболово, като само при две поддейности са налице по двама биологични 

производители – сливи и угар. По един производител е ангажиран в 

поддържането/производството/отглеждането на биологични: пчеларство и пчелни 

продукти; мека пшеница-зимна; еднозърнест лимец; вишни; череши; лешник; маслодаен 

лен; ливади за косене; фий; домати; пъпеши; винени лозя; десертно грозде. 

Общата сертифицирана биологична площ в община Стамболово възлиза на 88,92 ха, с 

което се нарежда на шесто място по показател „био площ“ в област Хасково. От наличните 

данни за сертифицираната площ и произведените количества продукция към 2022 г. 

става ясно, че с най-голяма площ в община Стамболово е маслодайният лен – 28,48 ха, за 

който през 2022 г. сетифициращите органи отчитат продуцкия в размер на 18 тона. На 

второ място по площ се нареждат площите с еднозърнест лимец – 16,17 ха. Ливадите за 

косене заемат 12,70 ха от общата биологична сертифицирана площ в общината. 

Сравнително по-малко е площта, заета с лешник - 6,85 ха, съответно и продукцията – 1,5 

т. Териториите с домати и десертно грозде заемат най-малка част от биологичните площи 

в община Стамболово – съответно 0,44 ха и 0,34 ха, като при тях произведената 

продукция е 4,2 т. и 0,4 т.  

По отношение на добитите количества – най-добър добив през 2022 г. се отчита при 

отглеждането на еднозърнест лимец и винени лозя – по 20 т. съответно, следвани от 

отглеждането на маслодаен лен – 18 т. Тези три култури формират 64,1% от отчетените 

био добиви през 2022 г.  

ФИГУРА 36. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

в община Стамболово 
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В следващата таблица са представени наличните данни от публикуваните сертификати 

към януари, 2023 г. Тези данни се изведени от сертификатите, в които има включена 

информация за съответните категории данни. 

ТАБЛИЦА 25. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Стамболово 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 2 3,58 5,41 - 

Растениевъдство Q0000 Угар 2 1,8 - - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
1 - 0,35 165 

Растениевъдство C1110-1 Мека пшеница-зимна 1 0,47 1,20 - 

Растениевъдство C1110-3 Еднозърнест лимец 1 16,17 20,00 - 

Растениевъдство F1240-1 Вишни 1 6,42 13,48 - 

Растениевъдство F1240-2 Череши 1 1,04 1,30 - 

Растениевъдство F4000-2 Лешник 1 6,85 1,50 - 

Растениевъдство I1140 Маслодаен лен 1 28,48 18,00 - 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 1 12,70  - 

Растениевъдство P0000-9 Фий 1 3,62 0,5 - 

Растениевъдство V3000-1 Домати 1 0,44 4,2 - 

Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 1 0,63 4,2 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 1 6,38 20 - 

Растениевъдство W1000-2 Десертно грозде 1 0,34 0,4 - 

3.9. Община Тополовград 
В община Тополовград боят на регистрираните оператори в регистър на производители, 

преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен 

начин към януари, 2023 г. е 11. 3 от тях са физически лица (ЗП), а 8 са търговци по смисъла 

на ТЗ –БИО РОНИКО ЕООД, ВАЛСИНЯ ЕООД, Джи Ес Агростарт ЕООД, ЕВРОЛЕС – 85 ЕООД, 

Елисей агро ЕООД, ЕЛКО Е 1 ЕООД, ЕТ Атанас Атанасов – А.А и М СОЛАР 2 ЕООД.  

Разпределението на операторите в община Тополовград по регистрация по население 

места показва концентрация в общинския център – гр. Тополовград, където са 

регистрирани 7 оператори. В с. Българска поляна са регистрирани двама оператори, а в 

селата Каменна река и Орлов дол по един.   

Според наличните данни в регистъра работните площадки на био производителите в 

община Тополовград са разположени в  с. Хлябово, с. Мрамор и с. Орешник. 

Общата сертифицирана като биологична площ в община Тополовград е 42,41 ха, с което 

общината се нарежда на 9-о място в областта. Над 70% от тази територия е засята с 

люцерна. Най-малко сертифицирана площ има при отлгеждането на просо - 1,21 ха.  

По отношение на обема на биологичния добив през 2022 г. са отчетени общо 66,56 т. 

продукт, като отново люцерната има значителен дял – 37,6 %. 
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При сектор „животновъдство“ е отчетена 1 поддейност „A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти“ с 2,50 т. произведен мен при 264 регистрирани пчелни семейства.  

В сектор „растениевъдство“ се отглеждат още овес, лук и сливи. 

В следващата таблица са представени наличните данни от публикуваните сертификати 

към януари, 2023 г. 

ТАБЛИЦА 26. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Тополовград 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
1 - 2,50 264 

Растениевъдство C1400 Овес 1 4,80 7,00 - 

Растениевъдство C1600_1700_1900-4 Просо 1 1,21 1,50 - 

Растениевъдство F1250 Сливи 1 2,50 6,51 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 1 29,78 25,00 - 

Растениевъдство V4000-8 Лук 1 4,12 24,05 - 

 

3.10. Община Харманли 
Община Харманли се нарежда на 3-о място сред общините в област Хасково по брой 

регистрирани на нейната територия оператори в регистърa на производители, 

преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен 

начин към януари, 2023 г. Челната тройка (общините Хасково, Свиленград и Хармнали) 

формират над 65% от общия брой на регистрираните био 

производители/преработватели/търговци в областта. Т. е. може да бъде изведено, че в 

тези три общини са и най-благоприятните условия за развитието на био земеделие.  

В  община Харманли са регистрирани 31 физически лица (ЗП) и 9 ЮЛ (общо 40 оператори). 

Сред ЮЛ са Бългериън уайн индъстри АД, Дионисус ООД, Лин ЕООД, Ню Фармърс ЕООД, 

Премиум Енерджи ООД, Прима тур ООД, Сити-М ООД , Стив-Агрофинанс ЕООД и 

Шишманово агро ЕООД, отглеждащи орехи, люцерна, фуражен грах – зимен, тикви, 

винени лозя,  и полски краставици. Налице е една компания  (Сити-М ЕООД), работеща в 

областта на търговията и/или складирането на биологични продукти - био кафе и био 

кафе капсули.  
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ФИГУРА 37. Производители и търговци на земеделски продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в община Харманли според правната им форма 

 

Разпределението на операторите в община Харманли по регистрация по население места 

е представено във следващата фигура.  

 

ФИГУРА 38. Производители, преработватели и търговци на зем. продукти и храни, 

произведени по биологичен начин в Община Харманли по населени места на 

регистрацията 
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Преобладаващият дял са регистрирани в гр. Харманли – 34 оператори. Останалите 6 

оператори са разпределени в селата Славяново, Преславец, Коларово, Изворово, 

Достиево и Българин.  

Реална картина за географското разположение на биологичните производства представя 

и информацията за работните площадки на регистрираните производители. От 40 

оператори налице е информация за 21, за които може да бъде изведено следното:  

- най-много регистрирани работни площадки има на територията на селата 

Българин и Изворово; 

- в 1 община извън област Хасково е налице работна площадка на оператор от 

Харманли - с. Главан, общ. Гълъбово 

- Останалите населени места, в които има регистрирани работни площадки са: с. 

Надежден, гр. Симеоновград, с. Шишманово, с. Бисер, с. Рогозиново, с. Достиево, с. 

Дрипчево, с. Остър камък, с. Преславец, с. Смирненци и гр. Харманли.  

На територията на общината са налице сертифицирани 63 поддейности, като се запазва 

тенденцията и на областно ниво за преобладаващ дял на производителите в сектор 

„растениевъдството“. 90,5% е делът на растениевъдството в микса на сертифицираните 

дейности в община Харманли. С най-малък дял е „Търговия и/или складиране на 

биологични продукти“, където само 1 оператор - Сити-М ООД търгува и/или складира био 

кафе и био кафе капсули. Биологичното животновъдство в община Харманли е свързано 

с пчеларство, съответно производството на мед и пчелни продукти. В следващата фигура 

са представени данните за сертифицираните дейности на територията на община 

Харманли.  

ФИГУРА 39. Сертифицирани дейности на територията на Община Харманли 
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По отношение на сертифицираната продукция – в община Харманли най-много 

биологичните производители отлгеждат сливи, бадем и люцерна (30,2%). 7 са 

производителите, отглеждащи сливи, 6 отглеждат бадем и 6 - люцерна. Като цяло е 

разнообразен миксът на биологичните продукти в община Харманли. Включва както 

плодове, зеленчуци, зърнени култури, маслодайни растения, така и винени лозя, 

характерни за района. С най-голяма площ за отглеждането на био продукция се отличава 

меката пшеница-зимна, за която двама производители се грижат на 196,54 ха, като за 

2022 г. са произведени 499,59 т. Това са и най-големите площни и добивни показатели в 

община Харманли, отразени в наличните сертификати. Общата сертифицирана площ в 

общината като био е 804,63 ха с произведено количество био продукт - 1336,26 т. По 

площни показатели впечатление правят още люцерната, отглеждана на 138 ха, както и 

зимната рапица, отглеждана на 92,99 ха. 

По отношение на биологичния добив през 2022 г. в „топ 5“ влизат: мека пшеница-зимна 

(499,59 т.), люцерна (150,35 т.), зимна рапица (136,39 т.), винени лозя (99,30 т.) и ябълки 

(75,50 т.). Най-малко количества био добив се отчита при лешниците – 0,08 т.  

По отношение на животновъдството през 2022 г. на територията на община Харманли 

има данни за отлгеждането на 56 пчелни семейства, като за 2022 г. е регистриран добив 

в размер на 3,50 т. био мед.  

По отношение на отлеждането на винените лозя и производството на вино, които заемат 

традиционен дял в земеделието в този район – наличните данни показват, че за 2022 г. са 

сертифицирани 28,81 ха земя и 99,30 т. произведена био продукция. 
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ФИГУРА 40. Разпределение на броя сертифицирани видове поддейности от 

производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин в община Харманли 
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В следващата таблица са представени наличните данни от публикуваните сертификати 

към януари, 2023 г., вкл. броя на животинските единици в сектор „животновъдство“. Тези 

данни се изведени от сертификатите, в които има включена информация за съответните 

категории данни. 

ТАБЛИЦА 27. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици  

при биологичните производители в община Харманли 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ 

(ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 7 8,25 13,80 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем  6 41,52 3,88 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 6 138,00 150,35 - 

Растениевъдство F4000-1 Орех 4 71,86 2,50 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 4 28,81 99,30 - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
3 - 3,50 56 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 3 58,16 22,90  

Растениевъдство Q0000 Угар 3 2,96 - - 

Растениевъдство C1110-1 Мека пшеница-зимна 2 196,54 499,59 - 

Растениевъдство F1110 Ябълки 2 7,38 75,50 - 

Растениевъдство V3000-8 Тикви 2 38,11 70,48 - 

Растениевъдство F1120 Круши 1 6,70 67,50 - 

Растениевъдство F1205 Праскови / Нектарини 1 2,05 14,00 - 

Растениевъдство F1210 Праскови 1 0,70 0,2 - 

Растениевъдство F3000-3 Арония 1 2,98 20,00 - 

Растениевъдство F4000-2 Лешник 1 0,28 0,08 - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-01 Търговия и/или 

складиране на биологични 

продукти 

1 - - - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-22 Други хранителни 

продукти 
1 - - - 

Растениевъдство I1110-1 Рапица-зимна 1 92,99 136,39 - 

Растениевъдство I1120 Слънчоглед 1 44,35 66,86 - 

Растениевъдство I1190-3 Сусам 1 3,12 0,50 - 

Растениевъдство P0000-3 Фуражен грах-зимен 1 9,05 8,80 - 

Растениевъдство P0000-4 Фуражен грах-пролетен 1 21,85 16 - 

Растениевъдство V3000-2-1 краставици - полски 1 3,29 2,13 - 

Растениевъдство V3000-2-3 краставици на открито 1 20,1 48 - 

Растениевъдство W1000-2 Десертно грозде 1 5,59 14 - 

3.11. Община Хасково 
На територията на Община Хасково са регистрирани 66 производители на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин, което я поставя на първо място в 

област Хасково по брой на регистрираните в общините оператори. В общината има 

четирима регистрирани преработватели и трима търговци на сертифицирана биологична 

продукция.  
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В следващата фигура са представени данни за регистрациите на 66-е оператори в община 

Хасково. По 1 оператор има регистриран в селата: Въгларово, Долно Големанци; Зорница 

и Книжовник. Останалите 62 са регистрирани в общинския център. 

ФИГУРА 41. Производители на зем. продукти и храни, произведени по биологичен 

начин в Община Хасково по населени места на регистрацията 

 

Наличната информация за работните площадки на производителите, представена във 

фигура 42 представя следната картина – 19 са сертифицираните площадки, намиращи се 

в община Хасково; 11 от регистрираните био производители в община Хасково изпълняват 

дейността си на работни площадки в община Свиленград; 5 в община Стамболово; 4 в 

община Минерални бани; по 2 работни площадки операторите имат в Харманли и 

Маджарово; и по една в общините Димитровград, Любимец и община Първомай, обл. 

Пловдив. Населените места, в чиито землище се извършват регистрираните биологични 

поддейности са:  

- с. Лисово, общ. Свиленград 

- гр. Хасково, общ. Хасково 

- с. Узунджово, общ. Хасково 

- с. Жълти бряг, общ. Стамболово 

- с. Зорница, общ. Хасково 

- с. Колец, общ. Минерални бани 

- гр. Маджарово, община Маджарово 

- с. Георги Добрево, общ. Любимец 

- с. Въгларово, общ. Хасково 

- с. Големанци, общ. Хасково 

- с. Горно Брястово, общ. Минерални бани 

- с. Долно Белево, общ. Димитровград 

- с. Долно Ботево, общ. Стамболово 

- с. Елена, общ. Хасково 

- с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив 
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- с. Книжовник, общ. Хасково 

- с. Козлец, общ. Хасково 

- с. Сираково, общ. Минерални бани 

- с. Конуш, общ. Хасково 

- с. Малево, общ. Хасково 

- с. Поляново, общ. Харманли 

- с. Поповец, общ. Стамболово 

- с. Пъстрогор, общ. Свиленград 

- с. Райкова могила, общ. Свиленград 

- с. Родопи, общ. Хасково 

- с. Сеноклас, общ. Маджарово 

- с. Сива река, общ. Свиленград 

- с. Спахиево, общ. Минерални бани 

- с. Тракиец, общ. Хасково 

- с. Черепово, общ. Харманли 

- гр. Свиленград, общ. Свиленград 

ФИГУРА 42. Информация за работни площадки на регистрирани производители в 

Община Хасково 

 

На територията на общината са регистрирани 59 физически лица /ЗП/ и 7 юридически 

лица. ЮЛ са: Арт Фрагранс ЕООД; Кавел Инвест ООД; МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД; 

Тера Дивайн ЕООД; ФРУКТ ГАРДЪН ЕООД; Холдинг Сакарци АД и Югоплод АД. Тези 

предприятия работят в областта на растениевъдството, търговията и/или складирането 

на биологични продукти и преработката на биологични продукти. Преработката основно 

е свързана с производство на макаронени изделия от био лимец, био пшеница и  био ръж 

(Кавел Инвест ООД), производство на вино от грозде (Тера Дивайн ЕООД),  производство 

на мляко и млечни продукти (МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД) и производство на 
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замразена левурда (Югоплод АД). Търговията с био продукти е свързана с макаронени 

изделия, млечни продукти и вино. Растениевъдството при юридическите лица е 

представено от производството на орех, сливи, бадем и зелен грах.  

ФИГУРА 43. Производители и търговци на земеделски продукти и храни, произведени 

по биологичен начин в община Хасково според правната им форма 

 

В община Хасково има регистрирани сертифицирани общо 107 поддейности, 

разпределени в 32 видове продукти/дейности, като делът на производителите в сектор 

„растениевъдството“ затвърждава растениевъдния профил на биологичното 

производство в община Хасково. Едва 12,2% е делът на животновъдството в микса на 

сертифицираните дейности в община Хасково. То е свързано основно с пчеларство, 

съответно производството на мед и пчелни продукти. В общината има един био 

производител на биволско мляко. По отношение на качеството на земеделските продукти 

и храни, произведени по биологичен начин в община Хасково данните показват, че 76,3% 

от продуктите са биологични, а 23,7 % са тези в преход.  

По отношение на сертифицираната продукция – в община Хасково най-много биологични 

производители отглеждат сливи – 19,6 % от общия брой на отглежданите/извършваните 

биологични дейности. Следват производителите на мед и пчелни продукти – 11,2% от 

регистрираните био производители на орехи – 10,3%. В следващата фигура са 

представени сертифицираните поддейности в общината, разпределени по специфичен 

вид култура/дейност. 

 

 

89%

11%

Физически лица

Юридически лица
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ФИГУРА 44. Сертифицирани видове поддейности  на производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин в община Хасково 
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F4000-3 Бадем

V3000-1 Домати

F1240-2 Череши

J0000-4 Ливади за косене

P0000-11 Люцерна

Q0000 Угар

V3000-4 Пъпеши

W1000-1 Винени лозя

10.8 Производство на други хранителни продукти

F4000-2 Лешник

I-03-01 Търговия и/или складиране на биологични продукти

V2000-4 Спанак

10.5 Производство на мляко и млечни продукти

11.2 Производство на вино от грозде

F1120 Круши

F1220 Нектарини

F1230 Кайсии

I-03-10 Вино

I-03-13 Мляко и млечни продукти

I-03-22 Други хранителни продукти

I1190-5 Други

I5000-43 Шипка

J0000-2 Постоянни или временни пасища за паша на животни 
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V3000-1-6 Домати - оранжерийни

V3000-5 Пипер

V4000-8 Лук

V5000-6 Зелен грах

W1000-2 Десертно грозде

А2000А Бивол
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Общата сертифицирана биологична площ общината е в размер на 526,86 ха, с което 

Хасково заема четвърто място сред всички общини в областта по био площи. Според 

наличните данни за сертифицираната площ към януари, 2023 г. става ясно, че най-голяма 

площ в община Хасково със сетифицираните биологични теритоии е заета с постоянни 

или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша) – 205,78 ха. На второ 

място по големина на териториите се нареждат площите с орехи – 142,13 ха. Трето място 

заемат площите със сливи - 114,23 ха, Челната тройка по площни показатели формира над 

78% от общо сертифицираните био площи в общината. Най-малко площи се отчитат при 

отглеждането на оранжерийни домати – 0,09 ха.  

Общото количество сертифицирана био проудкция на операторите, регистрирани в 

община Хасково възлиза на 347,15 т. Най-висок добив през 2022 г. се отчита при 

отлгеждането на домати – 108,75 т., следва добива от винените лозя – 44,6 т., сливи – 40,23 

т., люцерна – 33,90 т. и орехи – 30,31 т. В следващата таблица е представена 

сертифицираната територия със земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин, както и произведената/отгледаната продукция през 2022 г., за които 

има налични данни в електронния регистър за биологично производство към януари 2023 

г. Тези данни се изведени от публикуваните сертификати за съответствие на 

биологичните стопанства, в които има включена информация за съответните категории 

данни. 

ТАБЛИЦА 28. Площ, количество произведена продукция/брой животински единици 

при биологичните производители в община Хасково 

Сертифицирана 

дейност 
Вид сертифицирана поддейност 

Брой 

оператори с 

подобна 

поддейност 

Площ (ха) 

Произведено 

количество 

(тон) към 

2022 г. 

брой 

животински 

единици/ 

Брой 

пчелни 

семейства 

Растениевъдство F1250 Сливи 21 114,2299 40,228 - 

Животновъдство 
A6710R Пчеларство и пчелни 

продукти 
12 - 18,41 1733,00 

Растениевъдство F4000-1 Орех 11 142,13 30,31 - 

Растениевъдство F4000-3 Бадем 6 15,83 1,58 - 

Растениевъдство V3000-1 Домати 6 10,71 108,75 - 

Растениевъдство F1240-2 Череши 5 3,24 2,20 - 

Растениевъдство J0000-4 Ливади за косене 4 16,82 6,55 - 

Растениевъдство P0000-11 Люцерна 4 16,05 33,90 - 

Растениевъдство Q0000 Угар 4 2,61  - 

Растениевъдство V3000-4 Пъпеши 4 3,23 11,50 - 

Растениевъдство W1000-1 Винени лозя 3 16,90 44,63 - 

Преработка 
10.8 Производство на други 

хранителни продукти 
2 - - - 

Растениевъдство F4000-2 Лешник 2    

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-01 Търговия и/или 

складиране на биологични 

продукти 

2 - - - 

Растениевъдство V2000-4 Спанак 2 2,02 2,35 - 

Преработка 
10.5 Производство на мляко и 

млечни продукти 
1 - - - 
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Преработка 
11.2 Производство на вино от 

грозде 
1 - - - 

Растениевъдство F1120 Круши 1 0,18 0,20 - 

Растениевъдство F1220 Нектарини 1 0,94 5 - 

Растениевъдство F1230 Кайсии 1 0,29 0,01 - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-10 Вино 1 - - - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-13 Мляко и млечни продукти 1 - - - 

Търговия и/или 

складиране на 

биологични 

продукти 

I-03-22 Други хранителни 

продукти 
1 - - - 

Растениевъдство I1190-5 Други 1   - 

Растениевъдство I5000-43 Шипка 1 4,30 0,82 - 

Растениевъдство 

J0000-2 Постоянни или временни 

пасища за паша на животни 

(пасища и мери за паша) 

1 156,49 0,10 - 

Растениевъдство V3000-1-6 Домати - оранжерийни 1 0,09 1 - 

Растениевъдство V3000-5 Пипер 1 1 7 - 

Растениевъдство V4000-8 Лук 1 1,49 10 - 

Растениевъдство V5000-6 Зелен грах 1 16,67 6,52 - 

Растениевъдство W1000-2 Десертно грозде 1 1,64 2,8 - 

Животновъдство А2000А Бивол 1  13,3 - 
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