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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η τρέχουσα μελέτη βιολογικής παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS», με το ακρωνύμιο: EU 2 BIO, Συμφωνία 

επιχορήγησης Αρ. B6.3a.02 ημερομηνία 13.01.2021. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε και 

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 

Το έργο στοχεύει στη διασφάλιση της δημιουργίας μιας διασυνοριακής βιοζώνης για τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια και τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας της ως 

πιλοτικού μοντέλου για άλλους οργανισμούς και εταιρείες στην περιοχή, καθώς και για άλλες 

διασυνοριακές περιφερειακές προγράμματα. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου σχετίζονται με: 

– Μελέτη της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και υδατοκαλλιέργειας στη διασυνοριακή 

περιοχή και σκιαγράφηση των προοπτικών και προβλημάτων ανάπτυξής τους. 

– Έρευνα και προώθηση στις περιοχές-στόχους του έργου πρακτικών εργασίας για βιώσιμες 

βιοπεριοχές. 

– Ανάπτυξη χάρτη βιοζωνών κατάλληλων για τις ανάγκες της διασυνοριακής περιοχής, 

καταστατικών και βασικών εγγράφων που σχετίζονται με τη διαχείριση της ζώνης, σχεδίου 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής για τη δομή 

της διοικητικό όργανο της ζώνης. 

– Διάδοση της ιδέας μιας διασυνοριακής βιοζώνης σύμφωνα με τον χάρτη και τη στρατηγική που 

έχει αναπτυχθεί και με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων στην 

πρωτοβουλία. 

- Προώθηση των δραστηριοτήτων της βιολογικής ζώνης στο ευρύ κοινό για περαιτέρω 

προώθηση της εταιρικής προσέγγισης στη βιολογική γεωργία και για αύξηση του σωρευτικού 

αποτελέσματος αυτής της προσέγγισης. 

Η εστίαση του έργου και οι δραστηριότητές του επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 

από τη διασυνοριακή περιοχή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε μια 

κατάλληλη στιγμή για αυτούς, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιοπροϊόντων 

και στις δύο χώρες, με βάση δύο κύριες προσεγγίσεις : 

– Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, με στόχο να επηρεαστεί ο ρυθμός δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στη διασυνοριακή περιοχή. 

– Ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία, με στόχο να 

επηρεαστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων στον τομέα της βιολογικής 

γεωργίας στη διασυνοριακή περιοχή. 
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Από αυτή την άποψη, το έργο προβλέπει την υλοποίηση τριών κύριων δραστηριοτήτων - 

στρατηγικές αναλύσεις, στρατηγικό σχεδιασμό και προώθηση της διασυνοριακής βιοζώνης. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών και άλλων σχετικών δεδομένων 

σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στην περιοχή του Χάσκοβο. Στη διαδικασία προετοιμασίας 

και διεξαγωγής της έρευνας συμμετείχαν ειδικοί από όλους τους τομείς. Συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της γεωργίας παραγωγούς, φορείς, δημοτικές διοικήσεις από την περιφέρεια, τον 

μη κυβερνητικό τομέα και την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα από στρατηγικά έγγραφα, θεματικές εξελίξεις, αναφορές, πληροφορίες από 

παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο κ.λπ. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Στόχοι και στόχοι της μελέτης 
Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι: 

- μελέτη βιολογικής παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο 

- αύξηση του ενδιαφέροντος και προσέλκυση της προσοχής του κοινού για τη βιολογική 

παραγωγή, τις τάσεις στην ανάπτυξή της και τη σημασία της για την ανάπτυξη της 

περιοχής του Χάσκοβο 

- δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στο έδαφος της 

περιοχής του Χάσκοβο. 

Τα κύρια καθήκοντα της μελέτης είναι: 

- έρευνα για τη βιολογική παραγωγή και τη ρύθμισή της στη Βουλγαρία και εντός της ΕΕ 

- παρουσίαση του ρυθμιστικού πλαισίου που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη 

βιολογική παραγωγή, καθώς και το εμπόριο βιολογικών αγροτικών προϊόντων 

- συλλογή και παρουσίαση πληροφοριών και άλλων σχετικών στοιχείων σχετικά με τη 

βιολογική παραγωγή στην περιοχή του Χάσκοβο 

- ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της βιολογικής 

παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο. 

2. Αντικείμενο και αντικείμενο της μελέτης 
Αντικείμενο έρευνας είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα άτομα που ασχολούνται με την 

παραγωγή, μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που 

παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 

υπεργολάβων 

Αντικείμενο έρευνας είναι η κατάσταση και η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. 
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 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Επισκόπηση της βιολογικής γεωργίας και των χαρακτηριστικών της 

στην ΕΕ και τη Βουλγαρία 
Η βιολογική γεωργία είναι ένα συνολικό σύστημα γεωργικής διαχείρισης και παραγωγής 

τρόφιμα που συνδυάζουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος, διατηρούν υψηλό βαθμό βιολογικής ποικιλότητας, διατηρούν φυσικούς πόρους, 

εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και μεθόδους παραγωγής 

προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις ενός μέρους των καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται 

με φυσικές ουσίες και διαδικασίες . 

Εκτροφή ζώων με βιολογικό τρόπο, ή βιολογική κτηνοτροφία, σημαίνει να εκτρέφουν ράτσες 

ζώων προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, εφαρμόζοντας μεθόδους εκτροφής κοντά στον 

φυσικό τρόπο ζωής τους, που μειώνουν το άγχος και εξασφαλίζουν καλή υγεία. Τα ζώα 

τρέφονται με βιολογική τροφή, η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης απαγορεύεται και η χρήση 

αντιβιοτικών περιορίζεται στο ελάχιστο. Η αναλογία μεταξύ του αριθμού των ζώων και των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων παρακολουθείται επίσης αυστηρά. Είναι υποχρεωτικό να παρέχεται 

αρκετός χώρος για την έκφραση της φυσικής τους συμπεριφοράς όπως περπάτημα και βόσκηση 

στο ύπαιθρο κ.λπ. 
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Οι αρνητικές συνέπειες της υψηλής έντασης συμβατικής γεωργίας όπως η υποβάθμιση του 

εδάφους, η διάβρωση του εδάφους, η ρύπανση και η μείωση της βιολογικής ποικιλότητας 

απαιτούν την αναζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και τεχνολογιών 

φιλικών προς το περιβάλλον στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γεωργικών καλλιεργειών. Ένας 

από τους τρόπους πρόληψης της ρύπανσης της βιολογικής ποικιλότητας και μια ευκαιρία για 

βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι η βιολογική παραγωγή. 

Ο ορισμός της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία είναι «ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης της 

παραγωγής που προωθεί και ενισχύει τη βιωσιμότητα του αγρο-συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, των βιολογικών κύκλων και της βιολογικής 

δραστηριότητας του εδάφους. Δίνει έμφαση στη χρήση πρακτικών διαχείρισης αντί των εισροών 

εκτός αγροκτήματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι περιφερειακές συνθήκες απαιτούν 

τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, 

αγρονομικών, βιολογικών και φυσικομηχανικών μεθόδων, ως αντίβαρο στη χρήση συνθετικών 

υλικών, για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας εντός του συστήματος». 

Οι περιφερειακές/τοπικές συνθήκες απαιτούν αγροσυστήματα προσαρμοσμένα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με γεωπονικές, βιολογικές και τεχνικές μεθόδους σε 

αντίθεση με τις συνθετικές εισροές. Η βιολογική γεωργία είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος 

παραγωγής που διατηρεί οικολογικές ισορροπίες και παράγει προϊόντα που καλύπτουν τις 

αρχές των οικολογικών κύκλων φυτών - ζώων - εδάφους. Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη 

των περιοχών, στην προστασία του περιβάλλοντος και εγγυάται καλές συνθήκες για τα ζώα. Τα 

βιολογικά τρόφιμα είναι προϊόν βιολογικής γεωργίας. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων και υπόκειται σε φορείς 

πιστοποίησης. Τα βιολογικά προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα λαμβάνονται με επεξεργασία 

βιολογικά καλλιεργούμενων πρώτων υλών και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνητά 

ενισχυτικά (χρώματα, συντηρητικά και άλλα χημικά στοιχεία) στην παραγωγή τους. 

Τα πλεονεκτήματα της βιολογικής παραγωγής σχετίζονται με: παραγωγή υγιεινών τροφίμων 

υψηλής τεχνολογικής ποιότητας, αύξηση της βιολογικής ποικιλότητας, αξιοποίηση φυσικών, 

τοπικών και ανανεώσιμων πόρων, βελτίωση της δομής και γονιμότητας του εδάφους, 

προστασία των υπόγειων υδάτων από μόλυνση με νιτρικά, φυτοφάρμακα κ.λπ. ..., μείωση της 

διάβρωσης του εδάφους, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Τα μειονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας σχετίζονται με: ανεπαρκώς ανεπτυγμένη αγορά 

βιολογικής παραγωγής, μείωση των αποδόσεων, ειδικά τα πρώτα χρόνια της μετάβασης - το 

σύστημα εισέρχεται σε βιολογική ισορροπία, αύξηση του κόστους παραγωγής. 

Η θεωρία δηλώνει αρκετά θεμελιώδη στοιχεία που σχετίζονται με: 

- υγεία - διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, των φυτών, των ζώων και 

των ανθρώπων συνολικά. 

- οικολογία - δημιουργία ζωντανών οικολογικών συστημάτων και κύκλων, συνεργασία με 

αυτά και διατήρησή τους. 
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- φροντίδα - διαχείριση με προληπτική προσέγγιση για την προστασία της ευημερίας των 

σημερινών και των μελλοντικών γενεών και του περιβάλλοντος. 

Οι ακόλουθες πολλές θεωρούνται οι βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, με 

προσανατολισμό: 

- θεωρώντας το αγρόκτημα ως ένα σύστημα που υπάρχει στο τοπικό οικοσύστημα. 

- διατήρηση της ισορροπίας στις σχέσεις εντός του γεωργικού συστήματος, καθώς και 

εκείνων μεταξύ του γεωργικού συστήματος και του περιβάλλοντος οικοσυστήματος· 

- διατήρηση ενός ορισμένου βαθμού βιοποικιλότητας στο σύστημα. 

- τόνωση της βιολογικής κυκλικότητας του συστήματος. 

- εξαγωγή του μέγιστου οφέλους από την ηλιακή ενέργεια και μείωση της χρήσης όλων 

των τύπων εξωτερικών εισροών στο απόλυτο ελάχιστο. 

- διατήρηση των σχέσεων με το περιβάλλον οικοσύστημα. 

Η βιολογική παραγωγή πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη χρήση των θρεπτικών ουσιών και 

της οργανικής ύλης στο έδαφος, στην αποτελεσματική χρήση ενέργειας, νερού, εδάφους, 

φυτικών και ζωικών πόρων, ποικιλία γενετικών πόρων, ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών και 

ευελιξία της αγοράς. 

Η βιολογική παραγωγή πρέπει να είναι παραγωγή στο αγρόκτημα προσαρμοσμένη στις τοπικές 

γεωργοκλιματικές συνθήκες, αναπαραγωγή τοπικών φυλών ζώων και φυτικών ποικιλιών, 

ελάχιστη άροση, μηχανικό έλεγχο, αμειψισπορά και ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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2. Κανονιστική ρύθμιση της βιολογικής γεωργί 

2.1. Κανονισμός εντός της ΕΕ 

Το 2007, επετεύχθη συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ για τον Κανονισμό 834/2007 

του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις αρχές, τους στόχους και τους γενικούς κανόνες της 

βιολογικής παραγωγής και καθορίζει τον τρόπο επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων. Αυτός 

ο κανονισμός, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, συμπληρώνεται από διάφορες εκτελεστικές 

πράξεις της Επιτροπής για την παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία βιολογικών προϊόντων. 

Όλα αυτά τα νομοθετήματα αποτελούν τη νομική βάση για να καθοριστεί εάν ορισμένα προϊόντα 

μπορούν να πωληθούν ως βιολογικά στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 

εισάγονται από χώρες εκτός της Ένωσης. Οι κανονισμοί καθορίζουν επίσης πώς και πότε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ. Υπάρχουν ειδικές πρόσθετες διατάξεις για 

την υδατοκαλλιέργεια και την παραγωγή κρασιού. 

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία καλύπτουν τα γεωργικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας και της μαγιάς. Περιλαμβάνουν κάθε 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας — από τον σπόρο έως το τελικό επεξεργασμένο προϊόν 

διατροφής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που καλύπτουν μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων, όπως: 

- σπόροι και υλικό φύτευσης, όπως μοσχεύματα, ριζώματα κ.λπ., από τα οποία 

καλλιεργούνται φυτά ή καλλιέργειες· 

- ζωντανά προϊόντα ή προϊόντα που δεν χρειάζονται πρόσθετη επεξεργασία. 

- ζωοτροφές 

- προϊόντα πολλαπλών συστατικών ή μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα διατροφής· 

Οι κανονισμοί της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή αποκλείουν προϊόντα από την αλιεία και το 

κυνήγι άγριων ζώων, αλλά περιλαμβάνουν τη συλλογή άγριων φυτών όταν πληρούνται 

ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες του φυσικού οικοτόπου. Υπάρχουν 

συγκεκριμένοι κανόνες για τα κρασιά και την υδατοκαλλιέργεια. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική 

παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συμβουλίου για τη βιολογική 91 παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων σε σχέση 

με τη βιολογική παραγωγή, επισήμανση και έλεγχο

Κανόνες βιολογικής παραγωγής 

Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής γεωργίας. Αυτοί 

οι κανόνες αποσκοπούν στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της 

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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βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

βιολογικά προϊόντα. Οι κανονισμοί διέπουν όλους τους τομείς της βιολογικής παραγωγής και 

βασίζονται σε μια σειρά βασικών αρχών, όπως: 

- απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ· 

- απαγόρευση της χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας. 

- περιορισμός της χρήσης τεχνητών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων· 

- απαγόρευση της χρήσης ορμονών και περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών μόνο σε 

περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των ζώων. 

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και της υγείας των ζώων και των 

φυτών, συμπεριλαμβανομένων: 

- αμειψισπορά· 

- καλλιέργεια φυτών που εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο και άλλες πράσινες 

καλλιέργειες για την αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους. 

- απαγόρευση της χρήσης ορυκτών αζωτούχων λιπασμάτων. 

- για να μειώσουν τον αντίκτυπο των ζιζανίων και των παρασίτων, οι βιοκαλλιεργητές 

επιλέγουν ανθεκτικές ποικιλίες και φυλές και τεχνικές που προάγουν τον φυσικό έλεγχο 

των παρασίτων. 

- προώθηση της φυσικής ανοσολογικής προστασίας των ζώων· 

- για την προστασία της υγείας των ζώων, οι αγρότες που ασκούν βιολογική γεωργία 

πρέπει να αποτρέψουν την υπερτροφοδότηση. 

Κανόνες για τα ζώα 

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες εάν επιθυμούν να 

διαθέσουν στην αγορά τα προϊόντα τους ως βιολογικά. Οι κανόνες περιλαμβάνουν την καλή 

διαβίωση των ζώων και τη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και έχουν 

σχεδιαστεί για την προστασία της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Βοηθούν στην 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού διασφαλίζοντας ότι τα βιολογικά ζώα διατηρούνται 

χωριστά από τα μη βιολογικά ζώα. Μερικοί από τους κανόνες που ισχύουν για τους 

κτηνοτρόφους: 

Συμμόρφωση με τις αρχές της βιολογικής παραγωγής 

- Ζώα που έχουν εκτραφεί με μη βιολογικό τρόπο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε 

αγροκτήματα εκτός εάν προορίζονται για αναπαραγωγή, και ακόμη και τότε αυτό πρέπει 

να γίνεται μόνο σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες. 

- Οι αγρότες πρέπει να παρέχουν 100% βιολογικές ζωοτροφές στα ζώα τους προκειμένου 

να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά ως βιολογικά. 

- Οι ζωοτροφές πρέπει να προμηθεύονται κυρίως από τη φάρμα όπου εκτρέφονται τα ζώα 

ή από φάρμες της ίδιας περιοχής. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η κλωνοποίηση ζώων και/ή η εμβρυομεταφορά. 
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- Απαγορεύονται οι αυξητικοί παράγοντες και τα συνθετικά αμινοξέα. 

- Τα νεαρά θηλαστικά πρέπει να τρέφονται με φυσικό, αν είναι δυνατόν, μητρικό γάλα. 

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται φυσικές μέθοδοι αναπαραγωγής, ωστόσο επιτρέπεται η 

τεχνητή γονιμοποίηση. 

- Μη βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, πρώτες ύλες ζωοτροφών 

ζωικής και ορυκτής προέλευσης, πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τεχνολογικές βοηθητικές ουσίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν έχουν άδεια χρήσης στη βιολογική παραγωγή. 

Καλή κατάσταση των ζώων 

- Το προσωπικό της φροντίδας των ζώων πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών υγείας και καλής διαβίωσης των 

ζώων. 

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνθήκες εκτροφής, στις κτηνοτροφικές 

πρακτικές και στην πυκνότητα εκτροφής. 

- Ο αριθμός των ζώων πρέπει να περιοριστεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάντληση 

των βοσκοτόπων, η διάβρωση ή η ρύπανση που προκαλείται από τα ζώα ή από τη 

διασπορά της κοπριάς τους. 

- Τα ζώα πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να έχουν πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους ή 

βοσκοτόπια. 

- Απαγορεύεται η πρόσδεση και η απομόνωση ζώων, εκτός από μεμονωμένα ζώα για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια 

και την καλή διαβίωση των ζώων ή για λόγους κτηνιατρικής φύσεως. 

- Ορμόνες ή παρόμοιες ουσίες δεν επιτρέπονται παρά μόνο ως μορφή θεραπευτικής 

κτηνιατρικής θεραπείας για ένα μεμονωμένο ζώο. 

- Όταν τα ζώα είναι άρρωστα, επιτρέπεται η χρήση αλλοπαθητικών κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, εάν είναι 

απαραίτητο και υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες. Αυτό επιτρέπεται μόνο όταν η 

χρήση φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και άλλων προϊόντων είναι ακατάλληλη. 

- Επιτρέπεται η χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Κανόνες για την τροφική αλυσίδα 

Οι κανόνες καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής (από την 

πρωτογενή παραγωγή έως την αποθήκευση, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, τη διανομή και την 

παράδοση στον τελικό καταναλωτή). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ 

ακολουθούν αυστηρούς κανόνες από το αγρόκτημα μέχρι το πιρούνι. 

Οι ειδικοί κανονισμοί για την επεξεργασία βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών 

περιλαμβάνουν: 

- ο διαχωρισμός των επεξεργασμένων βιολογικών προϊόντων σε χρόνο και τόπο από τα 

μη βιολογικά. 



 

13 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

- ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιολογικά γεωργικά συστατικά 95% και αυστηροί όροι για 

το υπόλοιπο 5%. 

- σαφείς κανόνες σχετικά με την επισήμανση και για ποια προϊόντα μπορεί ή δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το βιολογικό λογότυπο· 

- ειδικοί περιορισμοί σε ουσίες που μπορούν να προστεθούν σε τρόφιμα και ζωοτροφές 

και περιορισμένος κατάλογος εγκεκριμένων προσθέτων και βοηθητικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή. 

Επιτρεπόμενες ουσίες στη βιολογική παραγωγή 

Ένας από τους στόχους της βιολογικής παραγωγής είναι η μείωση της χρήσης εξωτερικών 

πόρων. Οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιείται στη βιολογική γεωργία για τον έλεγχο των φυτικών 

παρασίτων ή ασθενειών πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπλέον, συγκεκριμένες αρχές καθοδηγούν την έγκριση εξωτερικών πρόσθετων, όπως 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα και πρόσθετα τροφίμων, έτσι ώστε μόνο ουσίες και ενώσεις που 

καθορίζονται ως εγκεκριμένες σε ειδική νομοθεσία να μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

βιολογικά προϊόντα. 

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα πρέπει να παράγονται κυρίως από συστατικά γεωργικής 

προέλευσης (χωρίς να υπολογίζουμε το πρόσθετο νερό και το επιτραπέζιο αλάτι). Μπορεί επίσης 

να περιέχουν: 

- προϊόντα από μικροοργανισμούς και ένζυμα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρόσθετα, 

αρώματα και βοηθητικά επεξεργασίας, βιταμίνες, καθώς και αμινοξέα και άλλα 

ιχνοστοιχεία σε προϊόντα διατροφής με ειδική διατροφική εφαρμογή, εφόσον 

επιτρέπεται η χρήση τους στη βιολογική παραγωγή ; 

- δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνολογίες που αποκαθιστούν τις ιδιότητες που 

χάθηκαν κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση, που διορθώνουν τις συνέπειες της 

απρόσεκτης επεξεργασίας ή που ενδέχεται να είναι παραπλανητικές για την πραγματική 

φύση αυτών των προϊόντων. 

- Τα μη βιολογικά φυτικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν επιτρέπονται 

στα παραρτήματα της νομοθεσίας ή επιτρέπονται προσωρινά από χώρα της ΕΕ. 

Και πάνω από όλα, όλες οι ουσίες που προορίζονται για χρήση στη βιολογική γεωργία πρέπει 

να συμμορφώνονται με τους οριζόντιους κανόνες της ΕΕ και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε 

ενδελεχή αξιολόγηση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρήση στη βιολογική 

γεωργία. 

Κανόνες για κρασιά, υδατοκαλλιέργεια και υδροπονία 

Κρασί 

Για τη βιολογική παραγωγή κρασιού έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι 

συνάδουν με τους στόχους και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής. 
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Το βιολογικό κρασί πρέπει να παρασκευάζεται με βιολογικά σταφύλια και μαγιά, αλλά ισχύουν 

και ορισμένοι άλλοι περιορισμοί. Περιλαμβάνουν: 

- απαγόρευση χρήσης σορβικού οξέος και αποθείωσης. 

- το επίπεδο των θειωδών αλάτων στα βιολογικά κρασιά πρέπει να είναι χαμηλότερο από 

αυτό του συμβατικού ισοδύναμου (ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υπολειμματικά 

σάκχαρα). 

203/2012 της 8ης Μαρτίου 2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που 

τροποποιεί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ЕО) № 834/2007 του Συμβουλίου σε σχέση με τους λεπτομερείς 

κανόνες που αφορούν βιολογικο  κρασί   

Υδατοκαλλιέργεια 

Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τον τομέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 

Ακολουθούν τις ίδιες γενικές αρχές με τους κανονισμούς για όλα τα άλλα βιολογικά προϊόντα, 

αλλά είναι προσαρμοσμένα στον κλάδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κανονισμού για τις 

υδατοκαλλιέργειες είναι: 

- αυστηρές απαιτήσεις για τη μέγιστη πυκνότητα καλλιέργειας. 

- απαιτήσεις ποιότητας νερού. 

- κανόνες που απαιτούν σεβασμό της βιοποικιλότητας και δεν επιτρέπουν την επαγόμενη 

αναπαραγωγή μέσω τεχνητών ορμονών. 

- ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας για την αποφυγή άγχους και σωματικής βλάβης. 

- πρόβλεψη για τη χρήση βιολογικών ζωοτροφών συμπληρωμένων με ιχθυοτροφές που 

προέρχονται από ιχθυοτροφεία με βιώσιμη διαχείριση· 

- υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την παραγωγή δίθυρων μαλακίων και φυκιών. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών 

κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. λεπτομερών κανόνων για τη 

βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών,δεν ισχύει πλέον, ημερομηνία 

λήξης: 31/12/2021; αντικαταστάθηκε με Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της 

Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για 

χρήση στη βιολογική παραγωγή και για τον καθορισμό των καταλόγων τους (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Υδροπονία και Υδροπονία 

Οι κανόνες της ΕΕ δεν επιτρέπουν στα υδροπονικά φυτά να διατίθενται στο εμπόριο ως 

βιολογικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βιολογική παραγωγή είναι δυνατή μόνο όταν τα 

φυτά καλλιεργούνται φυσικά στο έδαφος. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για φυτά που 

καλλιεργούνται σε σύστημα aquaponics. 

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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Ωστόσο, τα ψάρια που καλλιεργούνται σε σύστημα aquaponic μπορούν να πωληθούν ως 

βιολογικά εάν τηρηθεί η σχετική νομοθεσία για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια. 

Βάση δεδομένων βιολογικών σπόρων 

Όλα τα φυτά ή οι καλλιέργειες που πωλούνται ως βιολογικά πρέπει να καλλιεργούνται από 

φυτικό υλικό (σπόροι, ριζώματα κ.λπ.) που πληρούν επίσης τα πρότυπα βιολογικής 

παραγωγής. 

Ωστόσο, μερικές φορές είναι δύσκολο για τους αγρότες να βρουν κατάλληλες πηγές αυτών των 

σπόρων. Ως εκ τούτου, οι χώρες της ΕΕ διατηρούν βάσεις δεδομένων βιολογικών σπόρων για 

την καλύτερη σύνδεση των αγροτών με τους προμηθευτές. 

Νέα νομοθεσία από το 2022 

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, αφού η 

Επιτροπή πρότεινε να καθυστερήσει η εφαρμογή της κατά ένα χρόνο. Οι κανόνες θα 

αντικατοπτρίζουν τη μεταβαλλόμενη φύση αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα. Σκοπός 

του νέου κανονισμού είναι η διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτών, με 

παράλληλη πρόληψη της απάτης και διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω των 

ακόλουθων μέτρων: 

- απλοποίηση των κανόνων παραγωγής με σταδιακή κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων 

και ρητρών μη συμμετοχής· 

- ενίσχυση του συστήματος ελέγχου χάρη σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και 

αυστηρούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

- οι κατασκευαστές από τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους 

κανόνες με τους κατασκευαστές της ΕΕ· 

- οι κανόνες βιολογικής παραγωγής θα καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων (π.χ. 

αλάτι, φελλός, κερί μέλισσας, ματέ, αμπελόφυλλα, πυρήνες φοίνικα) και θα υπάρχουν 

πρόσθετοι κανόνες παραγωγής (π.χ. ελάφια, κουνέλια και πουλερικά). 

- διευκόλυνση της πιστοποίησης για τους μικρούς αγρότες χάρη σε ένα νέο σύστημα 

ομαδικής πιστοποίησης· 

- μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από 

φυτοφάρμακα. 

- Θα καταργηθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις για την παραγωγή σε υπερυψωμένα κρεβάτια 

σε θερμοκήπια. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

30ης Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για το μέλλον της βιολογικής παραγωγήςΤο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 

για τη βιολογική παραγωγή στοχεύει να βοηθήσει τους γεωργούς, τους διανομείς και τους 

εμπόρους της ΕΕ να προσαρμοστούν στις αλλαγές που περιλαμβάνονται στους νέους 

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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κανονισμούς. Έκανε επίσης ορισμένες ειδικές συστάσεις με στόχο την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της βιολογικής πολιτικής της ΕΕ. 

 Μερικές από τις συστάσεις του σχεδίου δράσης είναι: 

- τακτικές έρευνες μεταξύ των καταναλωτών για την αξιολόγηση της αναγνώρισης του 

λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα· 

- παροχή μεγαλύτερης βοήθειας στις χώρες της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στα 

βιολογικά προϊόντα και για την πρόληψη της εσφαλμένης χρήσης του λογότυπου για τα 

βιολογικά προϊόντα· 

- περαιτέρω συνεργασία με τρίτες χώρες σε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι ευκαιρίες για 

εισαγωγείς και εξαγωγείς βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ· 

- ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης εισαγωγών. 

- προώθηση της χρήσης βιολογικών τροφίμων, για παράδειγμα στα σχολεία, μέσω 

πράσινων δημόσιων προμηθειών στην ΕΕ. 

2.2. Εθνικός κανονισμός βιολογικής παραγωγής 

Σε εθνικό επίπεδο, οι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή διέπονται από το Νόμο για την 

Εφαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγορών Αγροτικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Νο. 5 της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 για την εφαρμογή των κανόνων για τα 

βιολογικά παραγωγής, επισήμανσης και ελέγχου, καθώς και για την έκδοση άδειας για 

δραστηριότητες ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, καθώς 

και για την επακόλουθη επίσημη επίβλεψη των ελεγκτών, με ανάκληση του διατάγματος αριθ. 

1 της 7ης Φεβρουαρίου 2013. 

Το διάταγμα αριθ. τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007) και ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. βιολογικά προϊόντα σε σχέση με τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση και τον 

έλεγχο (ΕΕ, αριθ. L 250 της 18.09.2008) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008). 

Το διάταγμα καθορίζει τη δημιουργία και τη συντήρηση μιας βάσης δεδομένων πληροφοριών 

σχετικά με: 

- τα πρόσωπα που ασκούν παραγωγή, μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων· 

- τα πρόσωπα που διενεργούν έλεγχο συμμόρφωσης της βιολογικής παραγωγής· 

- σπόροι, φυτικό υλικό και σπόροι πατάτας που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες 

της βιολογικής παραγωγής. 

Το διάταγμα ρυθμίζει την εφαρμογή κανόνων για τη μετάβαση στη βιολογική παραγωγή, τους 

κανόνες για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων και τροφίμων από τρίτες χώρες σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 



 

17 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

έως καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 

σύμφωνα με το άρθρο 25γ του ZPOOPZPES (ΕΕ, αριθ. L 334 της 12.12.2008) (Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1235/2008), για την έκδοση άδειας για δραστηριότητα ελέγχου και επακόλουθη επίσημη 

εποπτεία της δραστηριότητας των ελεγκτών προσώπων, συμπ. ανάθεση καθηκόντων στα 

πρόσωπα που ελέγχουν, τη σύνθεση και τα καθήκοντα της μόνιμης διυπηρεσιακής 

συμβουλευτικής επιτροπής για τη βιολογική παραγωγή, τον επίσημο έλεγχο βιολογικών 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο. 25α του Νόμου για την Εφαρμογή 

της Γενικής Οργάνωσης Αγορών Αγροτικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GMOAP) και 

αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων που έχουν αρμοδιότητες σε σχέση με την εποπτεία και τον 

έλεγχο στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 . 

Η εξέταση των κανονιστικών εγγράφων δείχνει ότι η βουλγαρική νομοθεσία ορίζει τα κριτήρια 

που πρέπει να πληροί η βιολογική παραγωγή, η οποία στοχεύει στον περιορισμό των 

πιθανοτήτων παραβίασης των γενικά αποδεκτών προτύπων και κανονισμών σχετικά με την 

οικολογική παραγωγή. 

3. Έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 
Στη βιολογική παραγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης πρέπει να τηρούνται επακριβώς 

καθορισμένοι κανονισμοί και πρότυπα. Ολόκληρη η αλυσίδα από το αγρόκτημα μέχρι τον τελικό 

καταναλωτή πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται από ανεξάρτητους και διαπιστευμένους 

ελεγκτές εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων για τη διεξαγωγή 

ελέγχου συμμόρφωσης της βιολογικής παραγωγής. 

Τα πρόσωπα που ελέγχουν ιδιώτες είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του 

προτύπου ISO/IEC 17065:2012. Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους φορείς 

διαπίστευσης στοχεύουν στην τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την 

επαγγελματική δεοντολογία των εποπτευόντων προσώπων. Οι φορείς δημόσιου ελέγχου δεν 

χρειάζεται να είναι διαπιστευμένοι. 

ΣΧΗΜΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Στη Βουλγαρία περιλαμβάνονται 16 οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 

ελέγχουν τη συμμόρφωση της βιολογικής παραγωγής στη Βουλγαρία. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με αυτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κώδικας «Ελεγχόμενο πρόσωπο 
Δικτυακός 

τόπος 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
Πεδίο εφαρμογής 

BG-BIO-

02 

"BALKAN BIOCERT" Ε.Π.Ε 

EIK/Bulstat-115772457 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Plovdiv, Blvd 

"Princess Maria Luiza" αρ. 47, 

φλ. 2, διαμέρισμα 1A, 

office@balkanbiocert.com, 

τηλ.(032) 62 58 88 

http://ww

w.balkanbi

ocert.com  

2019-08-23-

0024 

Ημερομηνία 

έως:23.08.201

9г. 

Ημερομηνία 

έως:28.02.202

3г.  

  

  

- Επεξεργασία 

- Μεταφορά 

- Εκτροφή φυτών 

- Κτηνοτροφία 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

BG-BIO-

03 

ΚΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AD 

EIK/Bulstat-112598656 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Πλόβντιβ 

Οδός "Leonardo da Vinci" Αρ. 

42 Α 

info@qcertification.bg, τηλ. 

0896 64 04 81 

http://ww

w.qcertific

ation.bg  

2020-01-31-

0027 

Ημερομηνία 

έως:29.01.202

0г. 

Ημερομηνία 

έως:29.03.202

3г.  

  

  

- Εκτροφή φυτών 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Μεταφορά 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Κτηνοτροφία 

- Επεξεργασία 

BG-BIO-

04 

«ΣΕΡΕΣ - Πιστοποίηση 

περιβαλλοντικών προτύπων» 

Ε.Π.Ε 

EIK/Bulstat-175207170 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

4 Buzludzha St 

bulgaria@ceres-cert.com, τηλ. 

0878700614 

http://ww

w.ceres-

cert.com  

2020-05-28-

0028 

Ημερομηνία 

έως:28.05.202

0г. 

Ημερομηνία 

έως:02.12.202

3г. 

  

- Εκτροφή φυτών 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Μεταφορά 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Επεξεργασία 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

http://www.balkanbiocert.com/
http://www.balkanbiocert.com/
http://www.balkanbiocert.com/
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/
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

BG-BIO-

05 

LACON - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Ε.Π.Ε. 

EIK/Bulstat-104682688 

πόλη Veliko Tarnovo, δήμος 

Veliko Tarnovo, περιοχή 

Βέλικο Τάρνοβο 

Λεωφόρος "Bulgaria" Νο 14, 

είσοδος Α, δ. 3, διαμέρισμα 6 

office@lacon-bg.com, τηλ. 

0888 656 327 

http://ww

w.lacon-

bg.com  

2019-01-10-

0010 

Ημερομηνία 

έως: 

10.01.2019г. 

Ημερομηνία 

έως:02.12.202

2г. 

  

  

  

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εκτροφή φυτών 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Επεξεργασία 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Μεταφορά 

BG-BIO-

07 

«CONTROL UNION BULGARIA» 

ΕΟΟΔ 

EIK/Bulstat-148116122 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

Γ.Σ Αγ. Rakovski» Αρ. 99, φλ. 

7, γραφείο 8 και 9 

bgcertification@controlunion.

com, τηλ.(052) 605 006, 0882 

95 05 53; 888 66 33 53 

http://ww

w.controlu

nion.com  

2018-06-11-

0011 

Ημερομηνία 

απο:11.06.201

8г. 

Ημερομηνία 

έως:01.01.202

2г.  

  

  

  

  

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Φύκια και ζώα 

υδατοκαλλιέργειας 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Εκτροφή φυτών 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Επεξεργασία 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Μεταφορά 

BG-BIO-

10 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΟΙΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ 

EIK/Bulstat-175426883 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Πλόβντιβ 

"Μπογομίλ" Αρ. 54, φλ. 1, διάτ. 

1 

bulgaria@bio-hellas.gr, 

τηλέφωνο (032) 260 656 

http://ww

w.bio-

hellas.gr  

2018-11-02-

0012 

Ημερομηνία 

απο:02.11.201

8г. 

Ημερομηνία 

έως:04.11.202

2г. 

  

  

  

  

  

- Επεξεργασία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Μεταφορά 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Εκτροφή φυτών 

- Κτηνοτροφία 

- Φύκια και ζώα 

υδατοκαλλιέργειας 

http://www.lacon-bg.com/
http://www.lacon-bg.com/
http://www.lacon-bg.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/
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

BG-BIO-

12 

„ECO GROUP ΙΤΑΛΙΑ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 

EIK/Bulstat-201736893 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

σολ. κ. East, Pierre Degeiter 

St. No. 4, bl. 1, εφαρμογή. 29 

snezhka.delcheva@ecogruppoi

talia.it, τηλ. 0886 738 800, 

0887 663 669, 0886 800 114 

http://ww

w.ecogrupp

oitalia.it  

2018-06-11-

0013 

Ημερομηνία 

απο:11.06.201

8г. 

Ημερομηνία 

έως:12.12.202

1г.  

  

  

- Εκτροφή φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Μεταφορά 

- Επεξεργασία 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

BG-BIO-

14 

«SZHS BULGARIA» ΕΟΟΔ 

EIK/Bulstat-000653802 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

Λεωφόρος "Tsarigradsko shose" 

Αρ. 115 G BC Megapark, 

γραφείο "C", 6ος όροφος 

sgs_bulgaria@sgs.com, 

τηλ.(02) 9 10 15, 0888 774 442 

http://ww

w.sgs.com  

2020-12-29-

0033 

Ημερομηνία 

απο:29.12.202

0г. 

Ημερομηνία 

έως:29.06.202

1г. 

  

  

  

- Επεξεργασία 

- Εκτροφή φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Μεταφορά 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

BG-BIO-

15 

"BULGARCONTROLA" JSC 

EIK/Bulstat-831635265 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

23 Sitnyakovo Blvd., 2ος 

Όροφος 

bio@bulgarkontrola.bg, 

τηλ.(02) 988 45 41, 0887 59 81 

22 

εσείς 

http://ww

w.bulgarko

ntrola.bg  

2017-10-20-

0016 

Ημερομηνία 

απο:20.10.201

7г. 

Ημερομηνία 

έως:31.05.202

1г.  

  

  

  

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εκτροφή φυτών 

- Επεξεργασία 

- Μεταφορά 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

BG-BIO-

17 

«ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Ε.Π.Ε 

EIK/Bulstat-203055160 

πόλη Shumen, δήμος Shumen, 

περιοχή Θορυβώδης 

97 Tsar Osvoboditel St., 

όροφος 1, γραφείο 26 

office@abcbg.net, τηλ. 0877 

71 65 68 

http://ww

w.abcbg.ne

t 

2019-07-18-

0018 

Ημερομηνία 

απο:18.07.201

9г. 

Ημερομηνία 

έως:15.01.202

3г. 

  

  

  

- Εκτροφή φυτών 

- Επεξεργασία 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Μεταφορά 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Κτηνοτροφία 

http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.ecogruppoitalia.it/
http://www.sgs.com/
http://www.sgs.com/
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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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

BG-BIO-

18 

Υπηρεσίες πιστοποίησης 

KOSMOSERT - υποκατάστημα 

EIK/Bulstat-203118625 

πόλη της Σόφιας, δήμος 

Στολίχνα, περιοχή Σόφια 

(πρωτεύουσα) 

γ.κ. Manastirski livadi - 

Ανατολικά, τετράγωνο 9 Β, 

είσοδος Β, όροφος 6, 

διαμέρισμα 17-Β 

office@cosmocert.bg, 

τηλέφωνο (02) 416 52 44 

http://ww

w.cosmoce

rt.bg  

2018-07-17-

0019 

Ημερομηνία 

απο 

17.07.2018г. 

Ημερομηνία 

έως 

19.01.2022г. 

  

  

  

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Κτηνοτροφία 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Εκτροφή φυτών 

- Επεξεργασία 

- Μεταφορά 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

BG-BIO-

19 

«ΜΑΚΟΜ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» Ε.Π.Ε 

EIK/Bulstat-201488864 

πόλη Veliko Tarnovo, δήμος 

Veliko Tarnovo, περιοχή 

Βέλικο Τάρνοβο 

Βουλγαρία Blvd No 14B, 1ος 

όροφος 

office@makom.bg, τηλέφωνο 

(062) 520 677, 088 333 77 32 

http://ww

w.makom.b

g 

2020-05-27-

0029 

Ημερομηνία 

απο: 

27.05.2020г. 

Ημερομηνία 

έως: 

23.12.2023г. 

  

  

  

  

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Μεταφορά 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εκτροφή φυτών 

- Επεξεργασία 

εσείς 

BG-BIO-

20 

"Agro Organic Control" Ε.Π.Ε 

EIK/Bulstat-203760416 

πόλη Yambol, δήμος Yambol, 

περιοχή Γιαμπόλ 

Οδός G. S. Rakovski 24, 

όροφος 1, διαμέρισμα 2 

office@agro-organic.com, τηλ. 

0888232422 

http://ww

w.agro-

organic.co

m 

2020-11-30-

0031 

Ημερομηνία 

απο: 

30.11.2020г. 

Ημερομηνία 

έως: 

23.11.2024г.  

  

  

  

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εκτροφή φυτών 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Μεταφορά 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Επεξεργασία 

BG-BIO-

21 

«Βιο Πιστοποίηση» ΕΟΟΔ 

EIK/Bulstat-203598067 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Πλόβντιβ 

Severen District, "Slivnitsa" No. 

6A, fl. 3, διαμέρισμα γραφείο 

#1 

office@biocertification.eu, 

τηλ.(032) 21 42 42, (032) 26 42 

42, 0888 57 80 47 

http://bioc

ertification

.eu/  

2020-12-23-

0034 

Дата от: 23. 

Ημερομηνία 

απο: 12.2020г. 

Ημερομηνία 

έως: 

30.11.2024г.  

  

  

- Επεξεργασία 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Μεταφορά 

- Εκτροφή φυτών 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

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/
http://biocertification.eu/
http://biocertification.eu/
http://biocertification.eu/
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

BG-BIO-

22 

«NUTRAMED» ΕΟΟΔ 

EIK/Bulstat-201694362 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Πλόβντιβ 

Περιοχή Severen, οδός 

"Slivnitsa" No. 6 A, 6ος όροφος, 

γραφείο 12 

nutramed.ltd@gmail.com, 

τηλ. 0895 66 37 40 

http://bioc

ert.nutram

edbg.com  

2021-01-19-

0035 

Ημερομηνία 

απο: 

19.01.2021г. 

Ημερομηνία 

έως: 

19.01.2025г.  

  

  

  

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Επεξεργασία 

- Εκτροφή φυτών 

- Συλλογή άγριων φυτών 

- Μεταφορά 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

BG-BIO-

23 

Global Cert Ltd 

EIK/Bulstat-204495974 

πόλη του Plovdiv, δήμος 

Plovdiv, περιοχή Πλόβντιβ 

145 Sixth September Blvd., 

όροφος 2, διαμέρισμα 4 

globalsert@abv.bg, τηλ. 

0884999567 

http://glob

alsert.bio  

2021-01-29-

0036 

Ημερομηνία 

απο: 

29.01.2021г. 

Ημερομηνία 

έως: 

31.07.2022г. 

  

  

  

- Κτηνοτροφία 

- Εξαγωγή βιολογικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες 

- Εμπόριο ή/και αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

- Μεταφορά 

- Εισαγωγή βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

- Εκτροφή φυτών 

- Επεξεργασία 

- Συλλογή άγριων φυτών 

Πηγή: Βάση δεδομένων παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων βιολογικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, 

MZHG 

 Συστήματα της ΕΕ για τον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής 

Το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία 

αποτελεί ένδειξη ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί 

σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ και 

υπόκειται στις απαιτήσεις του συστήματος 

ελέγχου και πιστοποίησης. Για τα μεταποιημένα 

προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 95% 

των συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι 

βιολογικά. Δίπλα στο νέο λογότυπο της ΕΕ για 

τα βιολογικά προϊόντα βρίσκεται ο κωδικός 

αριθμός του φορέα ελέγχου, καθώς και μια 

εξήγηση για το εάν οι γεωργικές πρώτες ύλες 

στη σύνθεση του προϊόντος καλλιεργούνται 

στην ΕΕ ή εκτός ΕΕ (ή και στα δύο). Οι 

μεμονωμένοι φορείς που συμμετέχουν στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν τις 

δικές τους διαδικασίες για τα βιολογικά προϊόντα, που κυμαίνονται από απλούς ελέγχους έως 

πολύ περίπλοκες διαδικασίες. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ ως βιολογικά πληρούν πραγματικά τα ισχύοντα 

πρότυπα. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου όπου οι εποπτικές αρχές διενεργούν 

Πηγή: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 271/2010 της 

Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010. 

http://biocert.nutramedbg.com/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://biocert.nutramedbg.com/
http://globalsert.bio/
http://globalsert.bio/
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ελέγχους σε μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτές οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν 

φυσικές επιθεωρήσεις των χώρων παραγωγής ή μεταποίησης, επαλήθευση λογιστικών αρχείων 

και δειγματοληψία τελικών προϊόντων, συγκομισμένων προϊόντων, φύλλων ή εδάφους προς 

δοκιμή για μη εγκεκριμένες ουσίες. Τα άτομα ελέγχου αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο όλων των 

συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα. Οι φορείς εκμετάλλευσης 

πληρώνουν για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους ελέγχους. Τα προϊόντα που 

παράγονται στην ΕΕ υπόκεινται σε συστήματα ελέγχου που διαφέρουν από αυτά των 

εισαγόμενων προϊόντων. Η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα συστήματα, 

επιβλέποντας τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών και παρακολουθώντας τους 

συμμετέχοντες στα διάφορα καθεστώτα εισαγωγών. 

Σύστημα ελέγχου για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ε.Ε 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν εάν θα δημιουργήσουν ένα ιδιωτικό ή δημόσιο 

σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ή ένα σύστημα που θα είναι συνδυασμός και των δύο. Η 

πλειονότητα των κρατών μελών επέλεξε να εγκρίνει ιδιωτικούς ελεγκτές. Πέντε κράτη μέλη 

έχουν ορίσει δημόσιες εποπτικές αρχές, οι οποίες στη νομοθεσία αναφέρονται ως «εποπτικές 

αρχές» και δύο επέλεξαν ένα μικτό σύστημα. Περίπου 250 ελεγκτές και φορείς δημόσιου 

ελέγχου είναι εγκεκριμένοι σε όλη την ΕΕ. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες 

για την έγκριση και την εποπτεία των ελεγκτών προσώπων και, εάν χρειάζεται, την επιβολή 

των μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων) που προβλέπονται για μη συμμόρφωση. 

Σύστημα ελέγχου για προϊόντα που εισάγονται στην Ε.Ε 

Ισοδύναμες τρίτες χώρες 

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει αρκετές τρίτες χώρες που εφαρμόζουν ισοδύναμους κανόνες βιολογικής 

παραγωγής και συστήματα ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές σε ισοδύναμες τρίτες χώρες θα πρέπει 

να παρέχουν εγγυήσεις ότι παράγονται βιολογικά προϊόντα και ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 

επιθεωρούνται σύμφωνα με τα πρότυπά τους. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί 

επίσημους ελέγχους για να ελέγξει εάν η νομοθεσία και τα συστήματα της τρίτης χώρας είναι 

ισοδύναμα με τους κανόνες της ΕΕ 

Άτομα που ελέγχουν ομοτίμους 

Τα εισαγόμενα προϊόντα από μη ισοδύναμες τρίτες χώρες ή χώρες της ΕΖΕΣ5 πρέπει να 

κατασκευάζονται και να επιθεωρούνται σύμφωνα με πρότυπα που είναι ισοδύναμα με τους 

κανόνες της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εγκρίνει ιδιωτικούς φορείς ελέγχου ή δημόσιους 

φορείς ελέγχου που πιστοποιούν φορείς εκμετάλλευσης βιολογικών προϊόντων εκτός ΕΕ. Σε 

αυτήν την αναφορά, αναφέρονται ως ελεγκτικοί συνομήλικοι. 

Στην περίπτωση των ομοτίμων εποπτικών αρχών, η Επιτροπή ενεργεί ως αρμόδια αρχή, πράγμα 

που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την έγκριση αυτών των εποπτικών αρχών, αλλά 

και για την παρακολούθησή τους και, εάν χρειάζεται, για την ανάκληση της χορηγηθείσας 
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έγκρισης. Η Επιτροπή παρακολουθεί αυτές τις εποπτικές αρχές εξετάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις 

τους και τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδονται από τον οργανισμό διαπίστευσης. Μπορεί 

επίσης να πραγματοποιεί επισκέψεις ελέγχου προκειμένου να επαληθεύσει το έργο των 

ελεγκτών προσώπων. 

Την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο διενήργησε έλεγχο και εκδόθηκε Ειδική Έκθεση το 2019. Για τους σκοπούς του 

ελέγχου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δύο κράτη μέλη: τη Βουλγαρία (όπου ο αριθμός 

των γεωργών που αναπτύσσουν βιολογική γεωργία έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια) 

και την Τσεχική Δημοκρατία (όπου η βιολογική παραγωγή καταλαμβάνει μεγάλη έκταση). Όσον 

αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίηση, η έκθεση κάνει τα ακόλουθα πορίσματα και 

αξιολογήσεις: 

- Υπάρχουν βελτιώσεις στην εποπτεία του συστήματος ελέγχου των βιολογικών προϊόντων 

που παράγονται στην Ε.Ε 

- Υπήρξαν βελτιώσεις στην παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου από την Επιτροπή 

στα κράτη μέλη 

- στα περισσότερα κράτη μέλη τα συστήματα ελέγχου είναι καλά οργανωμένα, παρά 

ορισμένες αδυναμίες στην εποπτεία των ελεγκτών προσώπων και σε επίπεδο 

μεμονωμένων επιθεωρήσεων. 

- Το 2014 και το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγξε την Τσεχική Δημοκρατία και τη 

Βουλγαρία. Το Συνέδριο επισκέφθηκε αυτά τα δύο κράτη μέλη και διαπίστωσε ότι είχαν 

λάβει μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου τους. Στη Βουλγαρία, ωστόσο, 

έχουν εντοπιστεί συνεχιζόμενες αδυναμίες στην εποπτεία των ελεγκτών προσώπων: Η 

αρμόδια αρχή δεν εντόπισε ορισμένες αδυναμίες κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις της. Σε 

σχέση με τους δύο επιθεωρητές στους οποίους έγινε επίσκεψη, δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να αποδεικνύουν ότι η επιλογή των προϊόντων που θα ελεγχθούν για μη 

εγκεκριμένες ουσίες βασίστηκε σε εκτίμηση κινδύνου, όπως απαιτείται από τον 

κανονισμό. 

- Στη Βουλγαρία, ωστόσο, απαιτείται πρόσθετη διευκρίνιση και κατάλληλη εποπτεία. 

Διαπιστώθηκε ότι ένας από τους δύο επιθεωρητές που επισκέφθηκε αποφάσισε να μην 

εφαρμόσει ορισμένα μέτρα που καθορίζονται στον κατάλογο και ότι και οι δύο 

επιθεωρητές δεν εφάρμοσαν το κατάλληλο μέτρο παρουσία μη εγκεκριμένων ουσιών. Η 

αρμόδια αρχή δεν το έχει αναφέρει στο πλαίσιο των εποπτικών της δραστηριοτήτων. 

- Η ανταλλαγή πληροφοριών έχει βελτιωθεί, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο 

γρήγορη και εκτενέστερη 

- Στη Βουλγαρία, το Ελεγκτικό Επιμελητήριο διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που ελέγχουν 

ειδοποίησαν την αρμόδια αρχή για ορισμένα είδη μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

μόνο στις ετήσιες εκθέσεις τους. Η αρμόδια αρχή δεν σημείωσε αυτές τις περιπτώσεις 

κατά την εποπτική της δραστηριότητα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στην Τσεχική 

Δημοκρατία χρειάστηκαν οι επιθεωρητές κατά μέσο όρο 33 ημέρες το 2016 και 55 ημέρες 

το 2017 για να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που 

επηρεάζουν τη βιολογική κατάσταση ορισμένων προϊόντων. 
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- Στη Βουλγαρία, τα πρόσωπα που ελέγχουν δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

την προέλευση των προϊόντων στις κοινοποιήσεις τους προς την αρμόδια αρχή, η οποία 

δεν της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσει εάν η 

παράβαση/παρατυπία πρέπει να καταχωρηθεί ή όχι στο OFIS. 

- Στη Βουλγαρία, η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων υπόκειται σε 100% ελέγχους 

εγγράφων από την αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, κατά τη στιγμή του 

ελέγχου, δεν είχαν πραγματοποιηθεί ανάλυση κινδύνου, φυσικοί έλεγχοι ή 

εργαστηριακές δοκιμές των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων. 

- Στη Βουλγαρία, οι δύο ελεγκτές που επισκέφθηκαν δεν διέθεταν ειδικά δελτία ελέγχου 

για τους εισαγωγείς και αντ' αυτού χρησιμοποίησαν τα φύλλα ελέγχου για «εμπόρους», 

τα οποία δεν προβλέπουν ειδικούς ελέγχους σχετικά με τις εισαγωγές. 
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4. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η παγκόσμια πανδημία που προκαλείται από τον COVID-19 διανύει τώρα τον τρίτο χρόνο και 
συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε και τρώμε. Τα θέματα προσωπικής υγείας και 
ευημερίας είναι κεντρικά για τους καταναλωτές τροφίμων, προκειμένου να προληφθούν 
ασθένειες και να χτιστεί η προσωπική ανοσία. Δεδομένου ότι τα βιολογικά τρόφιμα δεν 
περιέχουν συνθετικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ενισχυτικά ανάπτυξης και συναφή αγροχημικά, 
θεωρούνται πιο υγιεινά και ασφαλή από τα συμβατικά τρόφιμα. 

Μία από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας που προκαλείται από τον COVID-19 είναι 
η τεράστια ζήτηση για βιολογικά προϊόντα παγκοσμίως. Η αύξηση της ζήτησης για τέτοια 
προϊόντα επιβεβαιώνεται επίσης από τα στοιχεία που παρουσιάζονται παγκοσμίως στις μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν για τις άλλες δραστηριότητες του έργου. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, 
οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 25% την περίοδο 17 εβδομάδων έως τον 
Ιούλιο του 2020. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 18% 
την περίοδο 12 εβδομάδων έως τον Ιούνιο του 2020. 

Οι λιανοπωλητές βιολογικών τροφίμων επωφελούνται από τα έκτακτα μέτρα (κλείδωμα ή 
κλείσιμο) που επιβάλλονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Τα καταστήματα βιολογικών και 
υγιεινών τροφίμων μένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της κρίσης, προσελκύοντας νέους πελάτες 
και πραγματοποιώντας περισσότερες πωλήσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τα καταστήματα 
βιολογικών τροφίμων αναφέρουν αύξηση πωλήσεων άνω του 30% από την αρχή της κρίσης. 

Οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές ανέφεραν τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις καθώς η 
πανδημία ενθάρρυνε πολλούς ανθρώπους να ψωνίζουν από το σπίτι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
αναλυτές προβλέπουν ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις παντοπωλείων θα αυξηθούν κατά ένα 
τέταρτο το 2020. Η Amazon θεωρείται ευρέως ως ο κύριος νικητής στην τρέχουσα κρίση, 
αναφέροντας πωλήσεις και κέρδη ρεκόρ. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων βιολογικών κουτιών λαχανικών1 αναφέρουν επίσης άλμα 
στις πωλήσεις. Η κορυφαία εταιρεία σε αυτόν τον τομέα ανέφερε αύξηση 25% στις παραγγελίες 
πωλήσεων τον Μάρτιο του 2020 και ανέφερε αποστολές 55.000 κιβωτίων την εβδομάδα. 

Οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές βιολογικών τροφίμων στην Ασία καταγράφουν επίσης μια τέτοια 
τάση. Ένας κορυφαίος διαδικτυακός λιανοπωλητής στην Ινδία ανέφερε αύξηση 30% στις 
πωλήσεις τον Μάρτιο του 2020. 

Μια άλλη σημαντική επίδραση της παγκόσμιας πανδημίας που προκαλείται από το COVID-19 
είναι ότι η κρίση του κορωνοϊού οδήγησε επίσης σε προβλήματα εφοδιασμού. Πολλές 
εταιρείες βιολογικών τροφίμων έχουν διεθνή δίκτυα εφοδιασμού που έχουν δεχθεί πιέσεις. 
Πολλές από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από εταιρείες βιολογικών τροφίμων στην 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική παράγονται σε άλλες περιοχές. Η διακοπή λειτουργίας διέκοψε 
τις αλυσίδες εφοδιασμού. Για παράδειγμα, η Ινδία είναι ένας σημαντικός προμηθευτής 
βιολογικού τσαγιού, βοτάνων, μπαχαρικών και συναφών συστατικών. Τα έκτακτα μέτρα, που 
εισήγαγε η ινδική κυβέρνηση, σταμάτησε την επεξεργασία και τις εξαγωγές τροφίμων. Οι 
ιογενείς εστίες έχουν κάνει πολλές εταιρείες να σκεφτούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους. 

                                                           
1 Organic-vegetable box schemes - Τα προγράμματα συσκευασίας βιολογικών λαχανικών (μια εβδομαδιαία προμήθεια εποχικών φρούτων και 
λαχανικών που παραδίδονται σε μεμονωμένα νοικοκυριά σε καθορισμένη τιμή) είναι πολύ δημοφιλή στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Με βάση τα παραπάνω, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας πανδημίας που προκαλείται από τον 
COVID-19 στις αγορές βιολογικών προϊόντων μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 

Αποπαγκοσμιοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων - υπάρχει συζήτηση για το εάν ο 
COVID-19 έχει βάλει φρένο στην παγκοσμιοποίηση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η πανδημία 
έδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Οι προμήθειες πρώτων υλών 
έχουν διακοπεί ή διακοπεί καθώς οι χώρες έχουν θεσπίσει έκτακτα μέτρα. Για παράδειγμα, 
ορισμένες χώρες σταμάτησαν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων επειδή επέβαλαν lockdown. 
Η ροή των βιολογικών συστατικών συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από το υψηλότερο κόστος 
μεταφοράς και τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης. Η τρέχουσα κατάσταση με τον COVID-
19 δείχνει ότι οι νικητές σε αυτήν την κρίση είναι οι εταιρείες που έχουν διατηρήσει τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους κοντά στο σπίτι. Οι χειριστές που έχουν βασιστεί σε βιολογικά συστατικά από 
άλλες γεωγραφικές περιοχές επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά. Το μέλλον του εφοδιασμού 
αναμένεται να είναι περισσότερες τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, αν όχι περιφερειακές. 

Επισιτιστική Ασφάλεια - Η πανδημία έχει φέρει στο επίκεντρο τη σημασία της επισιτιστικής 
ασφάλειας. Με τις υπάρχουσες αδυναμίες στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ορισμένες εθνικές 
κυβερνήσεις έχουν επικεντρωθεί στη διατήρηση του δικτύου προμήθειας τροφίμων σε κίνηση 
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα επόμενα χρόνια, η προσδοκία είναι ότι περισσότερες 
κυβερνήσεις θα επενδύσουν στην τοπική γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Η πρόσβαση σε 
ασφαλή, επαρκή και θρεπτικά τρόφιμα είναι πιθανό να βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. 
Η παραγωγή βιολογικών/βιολογικών τροφίμων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
εν όψει της αυξανόμενης αποδοχής των πλεονεκτημάτων της και του περιβάλλοντος και της 
υγείας. Οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίες παραδοσιακά επικεντρώνονται στις 
εξαγωγικές βιομηχανίες βιολογικών τροφίμων, θα επιδιώξουν να αναπτύξουν τις εγχώριες 
αγορές. 

Κρατική υποστήριξη - οι δύο παραπάνω τάσεις είναι πιο πιθανό να επιταχυνθούν από την 
κρατική υποστήριξη. Οι εθνικές κυβερνήσεις αναμένεται να επενδύσουν περισσότερα στη 
βιολογική γεωργία για να κάνουν τις βιομηχανίες τροφίμων τους πιο βιώσιμες. Η βιολογική 
γεωργία θα ενθαρρυνθεί επίσης καθώς οι χώρες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και να βελτιώσουν τη γονιμότητα του εδάφους. Όπως είναι ήδη σαφές τον Μάιο 
του 2020, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
τον στόχο να φτάσει το 25% της βιολογικής γεωργικής γης έως το 2030. Η στρατηγική της ΕΕ 
από το Farm to Fork στοχεύει στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η 
στρατηγική σχεδιάζει να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ευρωπαϊκού συστήματος 
τροφίμων, μειώνοντας τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%, τη χρήση επικίνδυνων 
φυτοφαρμάκων κατά 50%, τη χρήση λιπασμάτων κατά 20% και τις απώλειες θρεπτικών 
συστατικών κατά 50% έως το 2030. 

Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα - η κίνηση προς την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια στις 
γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού αναμένεται να αποκτήσει δυναμική. Η προμήθεια βιολογικών 
συστατικών/προϊόντων γίνεται πιο αυστηρή, οι κίνδυνοι απάτης και απομίμησης αυξάνονται. 
Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ιχνηλασιμότητας για τη διατήρηση της ακεραιότητας των 
βιολογικών προϊόντων2. Η τεχνολογία Blockchain αναμένεται να παίξει βασικό ρόλο. Ενας από 

                                                           
2 Ορισμός του Blockchain - Μια μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών σε ένα δίκτυο υπολογιστών που είναι μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα εγγραφών 
υπολογιστή που ονομάζονται "μπλοκ" που συνδέονται μεταξύ τους και κρυπτογραφούνται κρυπτογραφικά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ένα 
υλικό περιουσιακό στοιχείο (σπίτι, αυτοκίνητο, χρήματα, γη) ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο (πνευματική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
πνευματικά δικαιώματα, επωνυμία). 
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μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογία blockchain για 
να παρέχουν διαφάνεια σε ορισμένα βιολογικά προϊόντα με δική τους ετικέτα. Η κυβέρνηση της 
Ταϊλάνδης σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει τεχνολογία blockchain για να προωθήσει το 
βιολογικό ρύζι της στις εξαγωγικές αγορές. 

Αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών - Αναμφισβήτητα, ο COVID-19 είχε τεράστιο 
αντίκτυπο στους καταναλωτές, αλλάζοντας τον τρόπο που ψωνίζουν και τρώνε. Από τις αρχικές 
αγορές πανικού και το απόθεμα μέχρι τις λιγότερο συχνές επισκέψεις σε καταστήματα και τις 
ηλεκτρονικές αγορές, ο κορωνοϊός προκαλεί σημαντική αλλαγή στη στάση και τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών. Οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων αυξάνονται μέσα στην κρίση. Ωστόσο, 
αυξάνεται επίσης η ζήτηση για τρόφιμα φυτικής προέλευσης, συμπληρώματα διατροφής και 
φυσικά προϊόντα. Οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα υγείας και ευεξίας καθώς εξετάζουν 
προσεκτικότερα την πρόληψη και τη συντήρηση ασθενειών. Μια πρόκληση για τον κλάδο είναι 
να εξασφαλίσει πωλήσεις βιολογικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Οι πωλήσεις βιολογικών γαλακτοκομικών 
προϊόντων έχουν ήδη επηρεαστεί από την άνοδο των φυτικών προϊόντων. Οι πωλήσεις 
βιολογικού κρέατος μπορεί να έχουν την ίδια μοίρα εάν οι καταναλωτές δεν το συσχετίσουν με 
την υγιεινή ηθική και διατροφή. 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων - Οι διαδικτυακοί έμποροι λιανικής είναι οι ξεκάθαροι νικητές της 
τρέχουσας κρίσης και αναμένεται να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο από τις πωλήσεις βιολογικών 
τροφίμων τα επόμενα χρόνια. Οι μεγάλες αλυσίδες συμβατικών παντοπωλείων και οι 
εξειδικευμένοι διαδικτυακοί λιανοπωλητές βιολογικών τροφίμων αναμένεται επίσης να 
κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι λιανοπωλητές βιολογικών τροφίμων, ειδικά εκείνοι 
στην Ευρώπη και την Ασία, πρέπει να προσαρμοστούν. Η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των 
millennials3 και Gen Z4 αναμένεται να επιταχύνει αυτή την τάση. 

Τα βιολογικά τρόφιμα εισήχθησαν για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990. Έχουν περάσει περισσότερα από 15 χρόνια από τότε που οι παγκόσμιες πωλήσεις 
βιολογικών προϊόντων έφτασαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2008. Δέκα χρόνια 
αργότερα (2018), έχουν ξεπεράσει το όριο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καθώς ο COVID-
19 αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε και τρώμε, το επόμενο άλμα 150 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων θα μπορούσε να είναι μέσα στα επόμενα χρόνια. Επί του παρόντος, η ζήτηση για 
βιολογικά τρόφιμα ξεπερνά την προσφορά. Αν και η βιολογική γεωργία αυξάνεται, δεν 
συμβαδίζει με τη ζήτηση. Η βιολογική γεωργική γη είναι 75 εκατομμύρια εκτάρια, αλλά σχεδόν 
το ήμισυ βρίσκεται στην Ωκεανία. Υπό αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να μιλάμε για γενικές 
τάσεις που θα συμβούν παντού στον κόσμο με την ίδια ισχύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη τα τοπικά και περιφερειακά πλεονεκτήματα και αγορές. 

 

Τάσεις στη βιολογική γεωργία και τη βιολογική παραγωγή στη Βουλγαρία 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της βιολογικής παραγωγής την καθιστούν επαρκή προσέγγιση της 
σύγχρονης πραγματικότητας για την ανάπτυξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και δυναμισμού. Η 
ίδια η ουσία της βιολογικής παραγωγής ως μεθόδου παραγωγής που βασίζεται σε μια νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οράματος 
«από το αγρόκτημα στο τραπέζι», περιλαμβάνει πολλές καινοτόμες προσεγγίσεις και ευκαιρίες 

                                                           
3 Οι Millennials είναι γνωστοί και ως Generation Y. Πρόκειται για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν την περίοδο 1980-1995. 
4 Generation Z – άτομα που γεννήθηκαν την περίοδο 1996 - 2009. 
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ανάπτυξης σε διαφορετικές κατευθύνσεις και ποικιλίες. Έχοντας υπόψη ότι η βιολογική 
παραγωγή είναι ένας κλάδος που τις θετικές τάσεις ανάπτυξης των τελευταίων ετών, που 
καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (τόσο ως προς την έκταση όσο και ως 
προς τις πωλήσεις) και το γεγονός ότι αποτέλεσε κύρια έμφαση σε μια σειρά νομικών και 
στρατηγικών εγγράφων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, συνεχίζεται και στη νέα 
ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027, καθώς και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των καταναλωτών, 
η μελέτη έχει θέσει ερευνητικούς στόχους και στόχους σε σχέση με τις δυνατότητές της να 
συμβάλει στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. 

Τα τελευταία χρόνια η βιολογική γεωργία στη Βουλγαρία είναι ένας από τους κλάδους που σε 
συνθήκες κρίσης αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, με τις εκτάσεις και τον αριθμό των 
παραγωγών που περιλαμβάνονται στο σύστημα ελέγχου να αυξάνονται συνεχώς. Οι λόγοι 
σχετίζονται με τις πολύ καλές προϋποθέσεις στη χώρα μας για την ανάπτυξή της - οικολογικά 
διατηρημένες περιοχές. ευαισθητοποίηση και επιθυμία των καταναλωτών να τρώνε υγιεινά· 
Πραγματοποιημένα οφέλη για το περιβάλλον και τις αγροτικές περιοχές· στήριξη των 
βιολογικών παραγωγών - καθώς και η καλή υποδοχή των βιολογικών προϊόντων στις αγορές 
του εξωτερικού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση IFOAM για το 2020, η έκταση της 
βιολογικής γεωργικής γης στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων σε μεταβατικό 
στάδιο, ανέρχεται σε 116.253 εκτάρια και σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, η χώρα μας 
κατατάσσεται στην 46η θέση σε σύνολο 170. χώρες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επίσης 
τα στοιχεία για το 2018, το 2019 και το 2020. 

Βιολογική 
γεωργική γη 
για το 2018 
(εκτάριο) 

Βιολογική 
γεωργική 
γη για το 

2019 
(εκτάριο) 

Βιολογική 
γεωργική 
γη για το 

2020 
(εκτάριο) 

Ανάπτυξη 
για το 
2019 

(εκτάριο) 

Ανάπτυξ
η 2019 

(%) 
Ανάπτυξ
η 2020 

(εκτάριο
) 

Ανάπτυξη 
2019 (%) 
Ανάπτυξη 

2020 
(εκτάριο) 

Ανάπτ
υξη 

για το 
2020 
(%) 

Ανάπτυξη 
σε 10 
χρόνια 

(εκτάριο) 
Ανάπτυξη 

σε 10 
χρόνια (%) 

Ανάπτυ
ξη σε 

10 
χρόνια 
(εκτάρι

ο) 
Ανάπτυ
ξη σε 

10 
χρόνια 

(%) 

128.583 117.779 116.253 -10.804 -8,4% - -1526 -1.3 91.231 364,6% 

 

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι η βιολογική γεωργική γη στη Βουλγαρία μειώνεται σταθερά 
το 2019 και το 2020, αν και η συνολική ανάπτυξή της σε μια περίοδο 10 ετών διατηρείται. 

Σύμφωνα με το μερίδιο των βιολογικών εκτάσεων στη συνολική γεωργική γη για το 2020, η 
Βουλγαρία κατατάσσεται στην 52η θέση σε σύνολο 164 χωρών με μερίδιο 2,3%. Τα στοιχεία για 
το 2018, 2019 και 2020 παρουσιάζονται επίσης στον παρακάτω πίνακα. 

 

Μερίδιο βιολογικών 
εκτάσεων της συνολικής 
γεωργικής γης 2018 (%) 

Μερίδιο βιολογικών 
εκτάσεων της συνολικής 
γεωργικής γης 2019 (%) 

Μερίδιο βιολογικών 
εκτάσεων της συνολικής 
γεωργικής γης 2020 (%) 

2.56 2.34 2,3 
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Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι το μερίδιο των βιολογικών εκτάσεων από τη συνολική 
γεωργική γη στη Βουλγαρία μειώνεται σταθερά το 2019 και το 2020. Τα δεδομένα σχετικά με τη 
χρηστικότητα της βιολογικής γεωργικής γης στη Βουλγαρία για το 2018, το 2019 και το 2020 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

Ετος 
Αροτραίες 

καλλιέργειες 
(εκτάριο) 

Πολυετείς 
καλλιέργειες 

(εκτάριο) 

Μόνιμος βοσκότοπος 
(εκτάριο) 

Σύνολο (εκτάριο) 

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 

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα δεν δείχνουν μόνιμες τάσεις αύξησης 
της χρηστικότητας της βιολογικής γεωργικής γης στη Βουλγαρία. 

Τα στοιχεία για τους βιο-χειριστές στη Βουλγαρία για το 2018, το 2019 και το 2020 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ετος 
Εξαγωγείς 
βιολογικών 
προϊόντων 

Εισαγωγείς 
βιολογικών 
προϊόντων 

Μεταποιητές 
βιολογικών 
προϊόντων 

Παραγωγοί 
βιολογικών 
προϊόντων 

2018 4 26 234 6213 

2019 2 22 249 5942 

2020 2 22 249 5942 

 

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης βιολογικών προϊόντων στη 
Βουλγαρία μειώνονται σε σύγκριση με το 2018. Είναι εντυπωσιακό ότι γενικά υπάρχουν πολύ 
λίγοι εξαγωγείς βιολογικών προϊόντων - μόνο 4 για το 2018 και 2 για τα επόμενα δύο χρόνια σε 
βάρος του εισαγωγείς. Μόνο οι μεταποιητές βιολογικών προϊόντων έχουν αυξηθεί σε σχέση με 
το 2018 κατά 6,41%. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία έχουν μειωθεί σε 
σχέση με το 2018 κατά 4,36%. 

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, το μερίδιο των πωλήσεων 
βιολογικών προϊόντων σε όλες τις λιανικές πωλήσεις, την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων 
κατά κεφαλήν και τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων για τη Βουλγαρία για το 2018, 2019 και 
2020 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ετος 
Βιολογική κατανάλωση 

κατά κεφαλήν [€/άτομο] 

Λιανικές πωλήσεις 
βιολογικών προϊόντων 

[εκατομμύρια €] 

Οργανική αύξηση των 
λιανικών πωλήσεων 

(1 έτος) [%] 

Μερίδιο λιανικών 
πωλήσεων 
βιολογικών 

προϊόντων [%] 

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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Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ελάχιστη αύξηση της βιολογικής κατανάλωσης κατά κεφαλήν 
εκφρασμένη σε ευρώ ανά άτομο. Οι λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων παρέμειναν στα 
ίδια σχετικά επίπεδα και τα τρία χρόνια.Данните за вноса των βιολογικών προϊόντων στη 
Βουλγαρία για το 2018, 2019 και 2020 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτος Έτος Εισαγωγή 
βιολογικών προϊόντων 

[τόνοι] 

2018  2018 12.280,60 

2019  2019 14.847.12 

2020  2020 15.330,70 

 

Για το 2018, το 2019 και το 2020, η έκταση των άγριων περιοχών είναι 307.020 εκτάρια, για τα 
οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι είδη υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. 

Ο αριθμός των βιολογικών κυψελών στη Βουλγαρία για το 2018, καθώς και για το 2019, είναι 
264.069. Ο αριθμός είναι ίδιος για το 2020. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, η Βουλγαρία 
κατατάσσεται στην 3η θέση σε σύνολο 62 χωρών μετά τη Βραζιλία με 629.939 και τη Ζάμπια με 
368.274 κνίδωση. Ακολουθεί η Βουλγαρία με 262.154 κυψέλες, η Γαλλία – 245.192, η Κίνα – 
229.084, η Ιταλία – 171.094, η Ισπανία – 158.050. 

Όσον αφορά τον όγκο παραγωγής βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για το 2018, η Βουλγαρία 
αναφέρει 2.000 τόνους, για το 2019 - 5.004 τόνους και για το 2020 - 3.004 τόνους. 

Τα στοιχεία για τις βιολογικές καλλιέργειες που καλλιεργούνται στην επικράτεια της Βουλγαρίας 
για το 2018, 2019 και 2020 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πολιτισμοί 

Βιολογική γεωργική γη 
(εκτάρια) 

Πιστοποιημένη βιολογική 
γεωργική γη (εκτάρια) 

Μερίδιο βιολογικής 
γεωργικής γης (%) 

Βιολογική γεωργική 
γη σε μεταβατικό 
στάδιο (εκτάρια) 

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

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

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

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

ΦΡΟΥΤΑ του ΔΑΣΟΥΣ 1429 1602 1215 795 1089 974    634 513 241 

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

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

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

Φρούτα, τροπικά και 
υποτροπικά, χωρίς 

λεπτομέρειες 
44 36 42 32 32 37    12 4 5 

Μίγμα από καλαμπόκι και 
στάχυα 

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

Σταφυλία, χωρίς λεπτομέρειες 3990 3611 3747 2442 2967 3139    1548 644 608 

Λιναρόσπορος (λινολειο)   12   12       

Νεκταρίνια 13 1 7 11 1 7 10 0,5 11,67 2   
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Ξηροί καρποί, χωρίς 
λεπτομέρειες 

15520 14135 12744 9894 12202 11844    5626 1933 900 

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

Ελαιούχοι σποροι, άλλοι 56 183 53 56 165 53 0,79  0,88  17  

Άλλα τρόφιμα 1910 1324 1087 1272 1163 1019 66,32 36,47 19,2 638 161 69 

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

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

Δαμάσκηνα 4211 3259 3261 1402 1923 2148 57,21 40,64 38,05 2808 1336 1113 

Πατάτες 497 537 433 320 405 332 3,52 5,78 4,35 178 132 101 

Καλλιέργειες πρωτεΐνης, 
χωρίς λεπτομέρειες 

14579 12380 12245 9028 11154 11038    5551 1227 1208 

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

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

Ρύζι 137 137 227 1,25 137 227  1,16 1,84 137   

Ρίζες καλλιέργειες, άλλα 207 3  159 3  34,5 15  48   

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

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

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

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

Καλλιέργειες 
κλωστοϋφαντουργίας, χωρίς 

λεπτομέρειες 
176 383 341 4 8 22    173 375 319 

Λαχανικά, φρούτα 1125 1250 935 817 1091 823 5,92 6,15 5,64 308 159 118 

Λαχανικά, φυλλώδη ή με 
μίσχο 

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

Λαχανικά, άλλα 69 175 24 55 167 22    14 8 1 

Λαχανικά, κόνδυλοι και 
βολβοί 

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

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

  

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι από το 2020, η βιολογική περιοχή είναι η μεγαλύτερη με 
ξηρούς καρπούς (χωρίς καθορισμό των ειδών), ακολουθούμενη από πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 
(χωρίς καθορισμό των ειδών) και το σιτάρι. Η κατανομή των πλήρως πιστοποιημένων 
βιολογικών περιοχών είναι ίδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει σαφώς εκφρασμένη αύξηση 
των βιολογικών εκτάσεων για όλες τις καλλιέργειες, για πολλές από τις καλλιέργειες υπάρχει 
ακόμη και μείωση των βιολογικών περιοχών, από την οποία μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι η τάση αύξησης των βιολογικών εκτάσεων στη Βουλγαρία είναι πολύ ασθενής για την 
περίοδο 2018- 2020. Κατά την προετοιμασία της μελέτης, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για 
τις βιολογικές περιοχές για το 2021. Τον Μάρτιο του 2022, στο πλαίσιο θεματικού συνεδρίου 
στην έκθεση Agra 2022 στη Φιλιππούπολη, ο Υφυπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ο Ivan 
Hristanov ανακοίνωσε ότι για το 2021, οι εκτάσεις για βιολογική παραγωγή μειώθηκαν κατά 
30.000 εκτάρια ή από 2,32%, οι βιολογικές εκτάσεις μειώθηκαν στο 1,7%. 
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(https://agri.bg/novini/ministerstvoto-za-edna-noshch-bioploshchite-u-nas-se-stopikha-s-
edna-treta). 

Η βουλγαρική γεωργία χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες για την 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών. Η αειφόρος γεωργία 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη Βουλγαρία, όπως ορίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της Βουλγαρίας 2030, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα «Πράσινη και Αειφόρος 
Βουλγαρία». Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και 
βιολογικά καθαρά προϊόντα από τους καταναλωτές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να καταναλώνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας που 
παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Η γεωργία, ως παραδοσιακή βιομηχανία 
για τη Βουλγαρία, είναι στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο επειδή διασφαλίζει την επισιτιστική 
ασφάλεια, δημιουργεί πρώτες ύλες για πολλούς άλλους κλάδους και τομείς της εθνικής 
οικονομίας, αλλά παρέχει επίσης εργασία και εισόδημα σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού. 
αγροτικές περιοχές. Ταυτόχρονα, ο κλάδος είναι από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους όσον 
αφορά τον εκσυγχρονισμό, τη ρομποτική, τον ψηφιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό, ενόψει 
και των κλιματικών και πράσινων προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι ο αγροτικός τομέας 
που βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας και των κοινωνιών που βασίζονται σε 
βιολογικά προϊόντα. 

Η βιολογική γεωργία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Είναι επίσης ένα από τα κορυφαία σημεία της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και της νέας ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027. Τα 
υιοθετημένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την οικολογική και βιολογική παραγωγή, για την ποιότητα 
των τροφίμων κ.λπ. ως έμμεσοι ρυθμιστικοί φορείς της Κοινότητας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της καλής διαβίωσης των 
ζώων. 

Η Βουλγαρία έχει την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη βιολογική παραγωγή και βιολογική γεωργία 
στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά οι δυνατότητες που έχει ο κλάδος, σε σχέση με τις ευνοϊκές 
κλιματικές συνθήκες και τις οικολογικά διατηρημένες περιοχές, δεν αξιοποιείται επαρκώς. Αν 
και την περίοδο 2008-2016 Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία αυξήθηκαν 
περισσότερο από 22 φορές και οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι βιολογικής 
παραγωγής αυξήθηκαν σχεδόν 10 φορές, φτάνοντας τα 160.620 εκτάρια ή το 3,2% της 
συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στη χώρα, η Βουλγαρία εξακολουθεί να 
υστερεί περισσότερο από δύο φορές από τις μέσες τιμές της ΕΕ όσον αφορά τις περιοχές που 
δεσμεύονται για βιολογική παραγωγή. 

Επιπλέον, η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ ως προς την παραγωγικότητα των 

πόρων - το ποσοστό κυκλικής (δευτερεύουσας) χρήσης υλικών στην οικονομία μας (για το 2016) 

ανέρχεται σε μόλις 4,3% έναντι του μέσου όρου της ΕΕ 11,7%. 

 

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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5. Παρουσίαση ανάλυσης SWOT της βιολογικής παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων στη Βουλγαρία 

 
Η παρούσα ανάλυση SWOT βασίζεται σε πληροφορίες από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής και παρουσιάζει μια επιλεκτική ανάλυση των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της βιολογικής γεωργίας στη Βουλγαρία. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ανάλυση και μελέτη της κατάστασής του στο έδαφος της περιοχής του 

Χάσκοβο, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ευκαιρίες και οι απειλές που ορίζει το Υπουργείο 

Γεωργίας. Στην ανάλυση που παρουσιάζεται, έχουν προστεθεί άλλες ερμηνείες και 

συμπεράσματα από διάφορες σχετικές πηγές – εκθέσεις, επιστημονικές εξελίξεις, εγχειρίδια για 

βιολογικά προϊόντα, παρουσιάσεις κ.λπ., τα οποία συνοψίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση SWOT. 

 

 



 

35 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

5.1. Δυνατά σημεία 

 Υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη - Μειωμένα νιτρικά κατά 35-60%, απουσία 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων - ασφαλή προϊόντα και τρόφιμα, προστασία του νερού. 

Βελτιωμένοι βιοφυσικοί δείκτες εδάφους (Υψηλότερο επίπεδο βιομάζας, οργανική ύλη, 

ενζυμική δραστηριότητα, σταθερότητα αδρανών κ.λπ., μειωμένη διάβρωση έως και 4 

φορές, αυξημένη διήθηση) κ.λπ. 

 Διατήρηση της βιοποικιλότητας: Η βιολογική γεωργία διατηρεί τους φυσικούς 

οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα περιορίζοντας την τεχνητή λίπανση, μειώνοντας το 

μερίδιο των βοσκοτόπων στα αγροκτήματα και τονώνοντας την ανάπτυξη τοπικών 

ποικιλιών και φυλών. 

 Η Βουλγαρία διαθέτει κατάλληλους εδαφικούς και κλιματικούς πόρους για την ανάπτυξη 

της βιολογικής γεωργίας. 

 Σε σύγκριση με τον μικρό αριθμό των χειριστών βιολογικών προϊόντων το 2009 (446), 

μέχρι το τέλος του 2019 ήταν 6.213 σύμφωνα με στοιχεία του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας (FiBL), οι 

βιολογικές εκτάσεις αυξήθηκαν από 12.320 εκτάρια το 2009 σε 117.779 εκτάρια το 2019. 

 Το 2015, η Βουλγαρία έγινε ηγέτης στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των κυψελών 

που καλλιεργούνται σύμφωνα με μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, κάτι που αποτελεί 

προϋπόθεση για την επέκταση της παραγωγής βιολογικών μελισσοκομικών προϊόντων 

 Η Βουλγαρία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιολογικών ελαίων τριαντάφυλλου και 

λεβάντας στον κόσμο. Το γεγονός αυτό, καθώς και η αυξανόμενη παραγωγή άλλων 

ποικίλων βιολογικών αιθέριων ελαίων, όπως το έλαιο λεμονιού, ενισχύει τη θέση του ως 

παραδοσιακού και περιζήτητου παραγωγού αυτών των αιθέριων ελαίων. Αυτό ορίζει τη 

χώρα ως βασικό παραγωγό με παραδόσεις στην παραγωγή πρώτων υλών για βιολογικά 

καλλυντικά 

 Τα τελευταία χρόνια, νέα κανάλια πωλήσεων έχουν δημιουργηθεί σε όλο το εμπορικό 

δίκτυο. 

 Ενοποιείται το δίκτυο εξειδικευμένων καταστημάτων βιολογικών προϊόντων και 

τροφίμων και εξειδικευμένων μορφών μάρκετινγκ. 

 Λειτουργούν κλαδικές οργανώσεις παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων βιολογικών 

προϊόντων 

 Λειτουργούν ΜΚΟ και συμβουλευτικοί οργανισμοί με πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή 

τεχνολογιών βιολογικής γεωργίας 

 Υπάρχουν μέτρα για τη στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας, 

καθώς και της βιολογικής μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 11) 

5.2. Αδυναμίες 

 Αναποτελεσματική παραγωγή λόγω σχετικά μικρού μεγέθους βιολογικών 

εκμεταλλεύσεων και χαμηλότερης μέσης απόδοσης σε σύγκριση με ισοδύναμες 

βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα στην Ευρώπη 
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 Επέκταση των όγκων των εγγεγραμμένων χώρων που τονώνεται από τη δυνατότητα 

λήψης επιδοτήσεων, χωρίς πραγματική αύξηση των αποδόσεων 

 Οι δηλωμένες αποδόσεις για πολλές από τις καλλιέργειες είναι αρκετές φορές 

χαμηλότερες από τις συμβατικές, γεγονός που καθιστά την παραγωγή ασύμφορη 

 Περιορισμένη παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών 

 Μικρός αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων για ορισμένους από τους τομείς 

 Ανεπαρκές εργατικό δυναμικό στον τομέα της βιολογικής παραγωγής 

 Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για όσους ξεκινούν βιολογική παραγωγή ότι δεν θα υπάρξει 

δραστηριότητα που να απειλεί τη βιολογική γεωργία στην περιοχή 

 Οι παραγωγοί βιολογικών σπόρων και φυτευτικών υλικών δεν λαμβάνουν ειδική στήριξη 

για αυτή τη δραστηριότητα, γεγονός που οδηγεί σε υπανάπτυκτη αγορά βιολογικών 

σπόρων και φυτευτικού υλικού 

 Περιορισμένος αριθμός και χωρητικότητα εργαστηρίων για τη δοκιμή πρωτογενών 

βιολογικών γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων 

 Ανεπαρκές επίπεδο εφαρμογής των επιστημονικών επιτευγμάτων σε βιολογικά 

αγροκτήματα όχι μόνο στην περιοχή του Χάσκοβο, αλλά και στη Βουλγαρία. 

 Τεχνολογική καθυστέρηση των βιολογικών εκμεταλλεύσεων 

 Η πλειοψηφία των βιοκαλλιεργητών ακολουθεί τη λογική της συμβατικής παραγωγής 

και πιστεύει ότι αν χρειαστεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυτοφάρμακα και φάρμακα, 

αλλά επιτρέπεται η βιολογική παραγωγή 

 Δεν υπάρχει ενσωματωμένο ολοκληρωμένο δίκτυο διαβουλεύσεων για τη βιολογική 

γεωργία σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρνητικές συνέπειες: 1. 

Μικρομεσαίοι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αναζητούν συμβουλές, εκπαίδευση, 

διαβουλεύσεις, αλλά ει δυνατόν χωρίς χρέωση - από συναδέλφους, από εταιρείες που 

πωλούν λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, καθώς και από εταιρείες που 

αγοράζουν την παραγωγή τους. 2. Μέρος των βιοκαλλιεργητών αναμένει από τους 

επιθεωρητές των ελεγκτών προσώπων διαβουλεύσεις και συμβουλές για το πώς να 

λύσουν ένα δεδομένο πρόβλημα ή να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη σύσταση και 

θεωρούν ότι αυτή η υπηρεσία αποτελεί μέρος της πληρωμής του ελέγχου. 3. Οι μεγάλοι 

παραγωγοί βιολογικών προϊόντων πληρώνουν για επαγγελματικές διαβουλεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων συμβούλων από το εξωτερικό για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή. 4. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, 

επιστημονικοί και συμβουλευτικοί οργανισμοί προσφέρουν συμβουλές και κατάρτιση για 

τη βιολογική γεωργία σε τιμές αγοράς, αλλά ο μικρός αριθμός των εκμεταλλεύσεων που 

συμβουλεύονται δεν τους επιτρέπει να βελτιώνουν συνεχώς και να βελτιώνουν τα 

προσόντα τους, επειδή αυτή η δραστηριότητα δεν είναι η κύρια δραστηριότητά τους. 

 Η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και οι τεχνολογίες για τη βιολογική παραγωγή στη 

Βουλγαρία δεν επαρκούν και αυτές που αναπτύσσονται δεν είναι επαρκώς διαδεδομένες 

μεταξύ των επαγγελματιών της βιολογικής γεωργίας. Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για 

έρευνα και σύγχρονες λύσεις στην επεξεργασία τροφίμων και ποτών, στην παραγωγή 
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βιολογικών καλλυντικών. Κανένα από τα πανεπιστήμια και τα επιστημονικά ιδρύματα σε 

αυτόν τον τομέα δεν εργάζεται στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και επεξεργασίας. 

 Αδύναμη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, επιχείρησης και κράτους, που εκφράζεται σε 

έλλειψη συγχρονισμού και κοινού οράματος για την ανάπτυξη της επιστημονικής 

έρευνας, της βιολογικής παραγωγής και των κρατικών πολιτικών και προτεραιοτήτων 

για την ανάπτυξη της γεωργίας, της επιστήμης και της οικονομίας και λόγω: ανεπαρκώς 

ανέπτυξε δεξιότητες για την εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης και μάρκετινγκ στον 

τομέα της επιστήμης. οι αγρότες δεν συμμετέχουν στον καθορισμό των θεμάτων 

επιστημονικής έρευνας των ιδρυμάτων της SAA και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης· 

 Ανεπαρκής χρήση σύγχρονων ΤΠΕ 

 Έλλειψη συντονισμού μεταξύ εκείνων που κάνουν διαβουλεύσεις για τη βιολογική 

γεωργία 

 Η οργάνωση της εργασίας και η χρηματοδότηση της Γεωπονικής Ακαδημίας δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιολογικής γεωργίας 

 Λείπουν περιοδικές εξειδικευμένες επιστημονικές και επιστημονικές-εφαρμοσμένες 

δημοσιεύσεις 

 Έλλειψη εκστρατειών ενημέρωσης που απευθύνονται στους καταναλωτές σχετικά με τα 

οφέλη και τα πλεονεκτήματα των βιολογικών προϊόντων 

 Ανεπαρκής πληροφόρηση προσανατολισμένη στον καταναλωτή και λαϊκή βιβλιογραφία 

για θέματα βιολογικής γεωργίας 

 Απουσία κρατικής πολιτικής για την ένταξη των βιολογικών προϊόντων ως υποχρεωτικό 

συστατικό στα μενού νηπιαγωγείων, σχολείων, κοινωνικών και υγειονομικών 

ιδρυμάτων. 

 Υπάρχει έλλειψη επαρκούς προστασίας του όρου «βιο» από τους θεσμούς 

 Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τις ανάγκες των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων 

 Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον κύκλο εργασιών των βιολογικών προϊόντων στη 

χώρα - βουλγαρικά και εισαγόμενα 

 Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για την αγορά βιολογικών προϊόντων που παράγονται 

στη Βουλγαρία εκτός της χώρας 

 Δεν υπάρχει στρατηγική προώθησης στην εγχώρια αγορά 

 Υψηλότερες τιμές για βιολογικά προϊόντα στη Βουλγαρία, σε σύγκριση με ισοδύναμα 

βιολογικά προϊόντα σε άλλες χώρες, καθώς και αδύναμη ανταγωνιστική θέση των 

βιολογικών προϊόντων σε σύγκριση με ισοδύναμα συμβατικά προϊόντα στη χώρα, λόγω 

του μικρού όγκου της αγοράς, της πολύ χαμηλής ποιότητας και απομιμήσεις της 

συμβατικής αγοράς 

 Πρακτικές εφαρμογής βιολογικής παραγωγής ως συμβατικές 

 Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και εμπιστοσύνης στον κλάδο και το «bio» δεν αποτελεί 

επαρκή εγγύηση για ένα προϊόν 

 Η επεξεργασία βιολογικών προϊόντων είναι εκτός της περιοχής παραγωγής, ακόμη και 

εκτός της χώρας 
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 Δεν υπάρχει εξειδικευμένη ανταλλαγή για βιολογικά προϊόντα 

 Αδύναμες θέσεις βουλγαρικών βιολογικών προϊόντων στην ξένη αγορά λόγω: 1. 

εξαγωγής πρώτων υλών και όχι τελικών προϊόντων. 2. στερείται συμμετοχής σε 

παγκόσμιες εκθέσεις. 3. έλλειψη στρατηγικής για τη διάδοση πληροφοριών στην ξένη 

αγορά. 4. Ανεπαρκείς πληροφορίες για την ξένη αγορά βιολογικών προϊόντων. 5. 

Δυσπιστία στον γεωργικό έλεγχο που προκαλείται από τις ενέργειες των θεσμικών 

οργάνων και εμπιστοσύνη μόνο σε ορισμένες μάρκες και παραγωγούς. 6. Δεν υπάρχει 

πολιτική στήριξης των εξαγωγών. 

 Επικρατεί σύγχυση στους καταναλωτές για το τι σημαίνει «βιολογικό». Εκμεταλλεύεται 

από πολλούς παραγωγούς που χρησιμοποιούν μη ρυθμισμένους ορισμούς χωρίς 

συγκεκριμένη σημασία, όπως "αγρόκτημα", "φυσικό", "σπιτικό" ως ισοδύναμο με 

"βιολογικά" προϊόντα 

 Έλλειψη συσχέτισης μεταξύ των παραγωγών, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την επιτυχή 

υλοποίηση εξειδικευμένων προϊόντων στην αγορά με αναπτυσσόμενη αγορά, αλλά η 

αναζήτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων παρτίδας, για παράδειγμα είναι π.χ. την αγορά 

βιολογικού κρασιού 

 Καμία πρακτική χρήσης ποικίλων μεθόδων πώλησης, συμ. «πράσινες πωλήσεις» 

(προθεσμιακές συναλλαγές), που προκαλούνται κυρίως από την έλλειψη κινήτρων στην 

αγορά σε βάρος του κινήτρου για τη λήψη επιδοτήσεων 

 Υπάρχει έλλειψη συναίνεσης για την κατανόηση της έννοιας της «ανάπτυξης» της 

βιολογικής γεωργίας 

 Απαιτείται καλύτερη στόχευση της στήριξης για τα μέτρα προώθησης της βιολογικής 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου. με την αλλαγή των δεικτών για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής του/τους. 

 Οι πόροι που διαθέτει το τμήμα «Βιολογική παραγωγή» του Υπουργείου Γεωργίας και 

Δασών είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς για τα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζεται. Είναι ο 

πιο αδύναμος κρίκος σε ολόκληρο το σύστημα 

 Το δημιουργημένο Bioregister, το οποίο θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες και πλήρεις 

πληροφορίες και διαφάνεια σχετικά με τους χειριστές και το σύστημα ελέγχου, καθώς 

και αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ του CL και των διοικητικών δομών, δεν 

εκπληρώνει τις λειτουργίες του 

 Το τρέχον σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμμόρφωση των φορέων με 

τους κανόνες βιολογικής παραγωγής 

 Έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας και ανατροφοδότησης προς τα άτομα που 

ελέγχουν από τα άτομα που επιθεωρούν τους χειριστές (από DFZ, BABH, κ.λπ.) 

 Οι διαδικτυακές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα 

ελέγχου 

 Η παρουσία στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου 11, καθώς και η ιεράρχηση των έργων 

βιοπαραγωγών κατά την υποβολή αίτησης για επενδυτικά μέτρα στο πλαίσιο του ΠΑΑ, 

προσελκύει στον βιοτομέα πολλούς αγρότες χωρίς προηγούμενη γνώση και πραγματικό 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της βιογεωργίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτοί οι 
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αγρότες εκπληρώνουν επίσημα τις δεσμεύσεις τους μέχρι το τέλος τους ή μέχρι το τέλος 

της περιόδου παρακολούθησης και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μηδενικού 

αποτελέσματος σε σχέση με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων 

 Μη μόνιμη χρηματοδότηση για την παρουσίαση βιολογικών προϊόντων σε εθνικές 

εκθέσεις (έλλειψη ασφάλειας και προβλεψιμότητας) 

5.3. Ευκαιρίες 

 Τόνωση τοπικών οικονομικών πρωτοβουλιών από κάτω προς τα πάνω και 

συμπεριφορών συνεργασίας 

 Εισαγωγή τοπικών βιολογικών προϊόντων στα τρόφιμα που προσφέρονται σε κρατικές 

και δημοτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, σχολεία, στρατιωτικές μονάδες κ.λπ. 

 Ο βουλγαρικός βιοτομέας έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που καθορίζονται από τις 

παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές στη χώρα και τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών 

 Υπάρχουν ράτσες και ποικιλίες κρέατος που μπορούν να κάνουν τη βιολογική παραγωγή 

πιο κερδοφόρα 

 Διεύρυνση του αριθμού των παραγωγών που καλύπτονται από ενώσεις και ενώσεις, 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Ένωσης Βιοπαραγωγών με σκοπό την καλύτερη 

ενημέρωση και σύνδεση όλων των ενδιαφερομένων στον βιοτομέα 

 Διαθεσιμότητα διαφόρων πρώτων υλών για βιολογικά καλλυντικά, γνώση και εμπειρία 

στην παραγωγή καλλυντικών, υψηλές τιμές και υψηλή ζήτηση στη Βουλγαρία και την 

Ευρώπη 

 Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας 

για βιολογική παραγωγή 

 Υπάρχει πρώτη ύλη για σποροπαραγωγή βιολογικών σπόρων 

 Ένα μεγάλο μέρος των νέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι νέοι άνθρωποι που 

είναι πιο ανοιχτοί στη γνώση και την καινοτομία 

 Ο περιορισμένος οικονομικός πόρος για στήριξη είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει 

στη βιολογική παραγωγή ώστε να συμπεριληφθούν βιολογικοί παραγωγοί που δεν 

βασίζονται μόνο στις επιδοτήσεις, έχουν ένα καλά υπολογισμένο επιχειρηματικό σχέδιο, 

βασίζονται κυρίως στην αγορά και τις σύγχρονες τεχνολογίες 

 Η τεράστια ζήτηση για υγιεινά και καθαρά προϊόντα παγκοσμίως βοηθά τον κλάδο 

 Δημιουργία ανεξάρτητων εξειδικευμένων ανταλλαγών βιολογικών προϊόντων σε μεγάλες 

πόλεις 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες αγορές βιολογικού κρασιού στην Ευρώπη, αυτή η 

εξειδικευμένη αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της παραγωγής 

βιολογικού κρασιού στη Βουλγαρία 

 Εισαγωγή προγραμμάτων στα πανεπιστήμια για την παροχή ικανών ατόμων για τον 

κλάδο 

 Σύνδεση των περιβαλλοντικών πολιτικών του κράτους με τη βιολογική γεωργία και 

παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της 
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 Τόνωση των εξαγωγών με την υποστήριξη της συμμετοχής σε εκθέσεις και τη 

διοργάνωση επισκέψεων και διμερών συναντήσεων με αγοραστές από άλλες χώρες 

 Ενθάρρυνση των εμπόρων να διαθέσουν χώρο για βιολογικά τρόφιμα 

 Ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 

 Υπάρχει πραγματική ζήτηση για βουλγαρικά βιολογικά προϊόντα από πολλές ευρωπαϊκές 

εταιρείες 

 Κατασκευή και ενίσχυση της διοικητικής μονάδας ΒΙΟ στο Υπουργείο Γεωργίας - 

δημιουργία Διεύθυνσης «Βιολογικής Παραγωγής» με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων 

και καλές ικανότητες για τη διενέργεια αντικειμενικών και επαγγελματικών ελέγχων των 

ελεγκτών. 

 Δημιουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη βιολογική γεωργία 

 Πιο ενεργή συμμετοχή των βιολογικών παραγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

για τον κλάδο 

 Ένταξη μέτρων και σχημάτων στο Στρατηγικό Σχέδιο της Βουλγαρίας, που τονώνουν 

άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στη χώρα. 

 Εισαγωγή κριτηρίων για την επιλογή προτάσεων έργων και εισαγωγή περιορισμών που 

διασφαλίζουν δίκαιη και κατάλληλη κατανομή των κονδυλίων 

 Ανάλυση της χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα ελέγχου 

ασθενειών και παρασίτων, πιστοποίηση ποιότητας και μικρές γραμμές επεξεργασίας 

5.4. Απειλές 

 Έντονος κατακερματισμός αγροτικών ιδιοκτησιών, συμπ. και για τις μικρές 

εκμεταλλεύσεις, οι οποίες, δεδομένης της αδύναμης μεταποιητικής βιομηχανίας, της 

κακής υποδομής πληροφοριών και μεταφορών και της έλλειψης επαρκούς δικτύου 

αποθήκευσης και διανομής σε ολόκληρη τη χώρα, καθιστούν δύσκολη την 

αποτελεσματική και ανταγωνιστική παραγωγή 

 Ο υπανάπτυκτος τομέας μεταποίησης στη βιολογική παραγωγή εμποδίζει την ανάπτυξη 

της βιολογικής γεωργίας 

 Τα αναπτυξιακά κίνητρα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 είναι κυρίως βραχυπρόθεσμα 

και δεν συνδέονται με μακροπρόθεσμη δέσμευση για την παραγωγή και την υλοποίηση 

στην αγορά βιολογικών αγαθών - πρώτων υλών και μεταποιημένων προϊόντων 

 Βασική απειλή παραμένει το κίνητρο των βιολογικών παραγωγών και καθοριστικός 

παράγοντας για αυτό είναι οι επιδοτήσεις 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων για 

επιστημονικές εξελίξεις και επιστημονικές τεχνολογίες βιολογικής παραγωγής 

 Δύσκολη φύλαξη πειραματικών χώρων και αδίστακτη μόλυνση με χημικές ουσίες 

 Ανεπαρκής χρηματοδότηση της έρευνας 

 Κατάρρευση της εμπιστοσύνης του κοινού στον βιοτομέα λόγω σκανδαλωδών 

καταστάσεων 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στον έλεγχο 
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 Η ερήμωση της υπαίθρου αποτελεί απειλή για τη μακροπρόθεσμη παροχή αξιόπιστων, 

καταρτισμένων και αφοσιωμένων ανθρώπινων πόρων για τη βιολογική γεωργία - τόσο 

για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όσο και ως μισθωτή εργασία 

 Η χαμηλή αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, ιδίως στις αγροτικές περιοχές όπου 

παράγονται βιολογικά προϊόντα, απειλεί την ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών 

προϊόντων μακροπρόθεσμα 

 Η βουλγαρική βιολογική παραγωγή υπάρχει σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον πιο αποτελεσματικά παραγόμενων και φθηνότερων βιολογικών 

εισαγόμενων προϊόντων 

 Αποσβεσμένες και κατά τόπους μη λειτουργικές αγροτικές υποδομές 

 Ανεπαρκής διοικητική κάλυψη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει 

ο κλάδος και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά 

προϊόντα 

 Η οικονομική στήριξη για τον τομέα ΒΙΟ κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 να 

παραμείνει ως πριν μόνο στο ΜΕΤΡΟ 11 (ή στο ισοδύναμό του στο μέλλον) στα ίδια ή 

παρόμοια επίπεδα και συνθήκες 

 Η χρηματοδότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματικής κατάρτισης για 

παραγωγούς βιολογικών προϊόντων κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα 

πρέπει να παραμείνει στην ίδια μορφή ή υπό τους ίδιους όρους όπως προηγουμένως.  
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

1. Φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά, γεωργία και πλεονεκτήματα 

1.1. Σύντομη περιγραφή της περιοχής του Χάσκοβο 
Περιοχη Haskovo βρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας 

Κεντρικής Περιφέρειας. 

Περιλαμβάνει 261 οικισμούς 

οργανωμένους σε 11 δήμους: 

Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanli, 

Simeonovgrad, Svilengrad, 

Madzharovo, Ivaylovgrad, 

Lyubimets, Mineralni Bani, 

Stambolovo και Topolovgrad με 

συνολική έκταση 5533 km². 

225.317 άτομα ζουν στην 

ελεγχόμενη περιοχή της επαρχίας 

Χάσκοβο στις 31.12.2019, που 

αντιπροσωπεύει το 3,2% του 

πληθυσμού της χώρας. Οι δέκα 

πόλεις της περιοχής φιλοξενούν 

162.659 άτομα, ή το 72,2% του 

πληθυσμού της περιοχής. 

Η τοπογραφία της περιοχής είναι πολύ διαφορετική. Το βόρειο και κεντρικό τμήμα 

καταλαμβάνεται από την Άνω Θρακική πεδιάδα, που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες 

παραποτάμιες πεδινές εκτάσεις και υψηλά υπόγεια νερά, που ευνοούν την εντατική χρήση 

γεωργικών εκτάσεων. Η επίπεδη φύση του ανάγλυφου και τα γόνιμα εδάφη έχουν θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη όλων των κλάδων και υποκλάδων της γεωργίας, στην κατασκευή 

συστημάτων άρδευσης και αρτηριών μεταφοράς. Στα νότια, μεγάλη έκταση της συνοικίας 

καταλαμβάνεται από τους χαμηλούς κλάδους της Ανατολικής Ροδόπης και τις πλαγιές του όρους 

Σακάρ. Η Ανατολική Ροδόπη είναι μια μοναδική περιοχή, που διακρίνεται από πλούσια χλωρίδα 

και πανίδα. Η ισχυρή μεσογειακή επιρροή, το γεωλογικό παρελθόν του βουνού και οι 

ιδιαιτερότητες του τοπικού τρόπου ζωής και πολιτισμού συνέβαλαν στη διαμόρφωση και 

διατήρηση διαφορετικών οικοτόπων, και αυτό οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλή βιολογική 

ποικιλότητα. 

Οι ορυκτοί πόροι αντιπροσωπεύονται από πόρους καυσίμων και ενέργειας, μεταλλεύματα μη 

σιδηρούχων μετάλλων και μη μεταλλικά ορυκτά. Στην περιοχή του Χάσκοβο, υπάρχει ένα τμήμα 

της λεκάνης απορροής Mariska, στο οποίο τα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη αντιπροσωπεύουν 

το 18,3% αυτών της χώρας. Επί του παρόντος, η εξόρυξη λιγνίτη άνθρακα στην περιοχή του 
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Χάσκοβο έχει τελειώσει - τα παλιά ορυχεία είναι κλειστά και τέτοια εξόρυξη πραγματοποιείται 

μόνο από ορυχεία εκτός της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια, η εξόρυξη μεταλλευμάτων 

μολύβδου-ψευδαργύρου έχει σταματήσει, αλλά ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί ένα κοίτασμα 

μεταλλευμάτων που φέρουν χρυσό. 

Μεγαλύτερη οικονομική σημασία έχουν οι πηγές μη ορυκτών απολιθωμάτων. Η περιοχή έχει 

αποδεδειγμένα μεγάλα αποθέματα μη ορυκτών ορυκτών: ασβεστόλιθος, μαρμαρωμένος 

ασβεστόλιθος, ανδεσίτες, δολομίτες, ρυόλιθοι και υλικά με πρόσοψη σε βράχους (σχιστόλιθους 

γνεύσιου) και άργιλους. Τη μεγαλύτερη σημασία και αποθέματα έχουν οι ασβεστόλιθοι, η 

παραγωγή των οποίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο για τις ανάγκες της 

τσιμεντοβιομηχανίας όσο και ως πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις αποθείωσης στον ΑΗΣ 

«Μαρίτσα Ανατολή». Αυξάνεται επίσης η εξόρυξη ορυκτών γενικής και οδοποιίας (μαρμαρώδεις 

ασβεστόλιθοι, ανδεσίτες, δολομίτες, ρυόλιθοι) και ιδιαίτερα γνεύσιων σχιστόλιθων στην 

περιοχή Ivaylovgrad. 

Οι υδάτινοι πόροι σχηματίζονται κυρίως λόγω της εκροής του ποταμού Maritsa και των 

παραποτάμων του - Harmanliyska, Varbitsa και Byala Reka. Αυτή η απορροή νερού 

αντιπροσωπεύει το 5,8% της απορροής των ποταμών της χώρας χωρίς τον ποταμό Δούναβη. Μια 

άλλη πηγή για τη διαμόρφωση του δυναμικού υδατικού πόρου είναι τα υπόγεια υπόγεια ύδατα, 

τα οποία αντιπροσωπεύουν το 7,3% του συνολικού ποσοτικού όγκου για τη χώρα. 

Στην επικράτεια της περιοχής υπάρχουν πολλές ιαματικές πηγές κοντά στο χωριό Mineralni 

Bani, την πόλη Merichleri, το χωριό Troyan, τον δήμο Simeonovgrad και άλλα. 

Μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων με παραδόσεις είναι η κατασκευή μηχανημάτων για τη 

βιομηχανία τροφίμων, η παραγωγή τεχνικών κλιματισμού και ψύξης, μηχανές κοπής μετάλλων 

και άλλα. Η περιοχή του δήμου Ντιμιτρόβγκραντ φιλοξενεί παραδοσιακά τη χημική βιομηχανία. 

Στην περιοχή αναπτύσσονται επίσης οι βιομηχανίες επίπλων, υποδημάτων, δέρματος και 

τροφίμων. Η παραγωγή κρασιού αναπτύσσεται ραγδαία. 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή του Χάσκοβο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην επιτάχυνση των οικονομικών διαδικασιών και στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δομής 

της περιφερειακής οικονομίας. Τα περισσότερα από αυτά δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

υπηρεσιών και του εμπορίου και ακολουθούν οι εταιρείες ραπτικής, πλεκτοβιομηχανίας, 

παραγωγής ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος και γάλακτος 

κ.α. 

Η γεωργία είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες για την περιοχή του Χάσκοβο και δημιουργεί 

θέσεις εργασίας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η περιοχή έχει εξαιρετικά ευνοϊκές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Καλλιεργούνται οι πιο 

ποικίλες γεωργικές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων: σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι. Από τις 

τεχνικές καλλιέργειες, οι πιο ευρέως καλλιεργούμενες είναι ο ηλίανθος, το βαμβάκι και ο 

καπνός. Στην περιοχή του Χάσκοβο, υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την 
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καλλιέργεια συστοιχιών πολυετών καλλιεργειών - φράουλες, σμέουρα, βύσσινα, κεράσια, 

βερίκοκα, ροδάκινα και άλλα. 

Παραδοσιακά, στην περιοχή καλλιεργούνται αμπέλια. Η περιοχή είναι γνωστή για τις καλές 

ποικιλίες «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Pamid» και «Bolgar». Τα πολλά κέντρα κρασιού 

στην επικράτεια της συνοικίας προσελκύουν υποστηρικτές του λεγόμενου «οινοτουρισμού». Ο 

υποτομέας της κτηνοτροφίας αναπτύσσεται αποκλειστικά συγκεντρωμένος στον ιδιωτικό τομέα. 

Εκτρέφονται κυρίως αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες και χοίροι. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται σημαντική αύξηση σε φάρμες εκτροφής πάπιων κ.λπ. 

1.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Το 2019, η τάση μείωσης του πληθυσμού στην περιοχή του Χάσκοβο συνεχίζεται. Σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΣΥ, στις 31.12.2019, ο πληθυσμός της περιφέρειας ήταν 225.317 άτομα και 

σύμφωνα με στοιχεία της Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020, την 01.02.2011 ο 

πληθυσμός ήταν 246.238 άτομα. Ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 20.921 άτομα μέχρι το 

τέλος του 2019. Αυτό δείχνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας μειώθηκε κατά μέσο όρο 2.324,6 

άτομα ετησίως. 

Εντυπωσιακός είναι επίσης ο ταχύς ρυθμός μείωσης του πληθυσμού. Σε σύγκριση με το 2018, 

στις 31.12.2019, ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 2.824 άτομα ή κατά 1,2%. Υπάρχουν 109.971 

(48,8%) άνδρες στην περιοχή και 115.346 (51,2%) γυναίκες, ή 1.049 γυναίκες για κάθε 1.000 

άνδρες στην περιοχή. 

Οι δημογραφικές παράμετροι της περιοχής του Χάσκοβο έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Την περίοδο 2014 - 2019, ο πληθυσμός στην περιοχή μειώθηκε κατά 12.347 άτομα. 

Αναφορικά με την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, 

παρουσιάζεται ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος κατανέμει τον πληθυσμό της περιφέρειας σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, που λαμβάνονται υπόψη από τα στατιστικά στοιχεία της 

31.12.2019. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΣΚΟΒΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

  (αριθμός) 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Σύνολο ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 225317 109971 115346 

0 1847 960 887 

1 - 4 8289 4218 4071 

5 - 9 11340 5764 5576 

10 - 14 11255 5755 5500 

15 - 19 10231 5290 4941 

20 - 24 8734 4583 4151 

25 - 29 10903 5797 5106 

30 - 34 13418 7028 6390 
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35 - 39 15122 8030 7092 

40 - 44 16761 8706 8055 

45 - 49 16639 8690 7949 

50 - 54 15576 7802 7774 

55 - 59 16284 8037 8247 

60 - 64 17057 8228 8829 

65 - 69 16063 7251 8812 

70 - 74 13583 5733 7850 

75 - 79 9624 3731 5893 

80 - 84 6862 2438 4424 

85 - 89 4286 1484 2802 

90 - 94 1259 392 867 

95 - 99 172 52 120 

100+ 12 2 10 

 

Σε σχέση με τη διάρθρωση του φύλου του πληθυσμού, τα στοιχεία στο τέλος του 2019 δείχνουν 

ότι η διαφορά μεταξύ του αριθμού των ανδρών /109.971/ και του αριθμού των γυναικών 

/115.346/ αρχίζει να μειώνεται και είναι 5.375. Συγκριτικά, η διαφορά μεταξύ του αριθμού των 

γυναικών και των ανδρών το 2010 στην περιοχή του Χάσκοβο ήταν 7.607, αλλά γενικά 

διατηρείται η τάση σε εθνικό επίπεδο για συσχέτιση μεταξύ του μεγαλύτερου αριθμού γυναικών 

και της αρνητικής φυσικής αύξησης. 

Οι ιδιαιτερότητες της διάρθρωσης φύλου του πληθυσμού της περιοχής Χάσκοβο στις 31.12.2019 

/αριθμός ατόμων που ανήκουν σε μεμονωμένες ηλικιακές ομάδες και η κατανομή τους ανά 

φύλο/ αντικατοπτρίζονται μέσω της πυραμίδας φύλου του πληθυσμού που παρουσιάζεται 

παρακάτω . 

Η πυραμίδα ηλικίας φύλου αντιπροσωπεύει καλύτερα τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στην 

περιοχή του Χάσκοβο - η στενή δομή στη βάση της λεγόμενης πυραμίδας και το στένωση στην 

κορυφή μιλά για το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και το ποσοστό θνησιμότητας, το οποίο 

χαρακτηρίζει επίσης το αρνητικό φυσικό αυξάνουν. Χαρακτηριστικό της έμφυλης ηλικιακής 

δομής του πληθυσμού της συνοικίας είναι το κυρτό τμήμα της πυραμίδας στις ηλικιακές ομάδες 

/60-64/, /65-69/, που τονίζει την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, χαρακτηριστική ολόκληρης 

της χώρας. , και ως προς το φύλο, το αριστερό μέρος του σχήματος αναδεικνύει τον μεγαλύτερο 

αριθμό γυναικών στο δήμο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Η ΦΥΛΟΗΛΙΚΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΠΟ 

31.12.2019. 

 

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στις 31.12.2019 στην επαρχία Haskovo είναι 130.561 άτομα, 

που είναι το 57,9% του πληθυσμού της περιοχής, με τους άνδρες να είναι 69.728 και τις γυναίκες 

- 60.833. Ο αριθμός του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην περιοχή το 2019 μειώνεται κατά 

2.347 άτομα ή κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας είναι 59.903 άτομα, που αντιπροσωπεύει το 26,6% του 

συνολικού πληθυσμού της περιοχής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΩ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Κάτω από την 

ηλικία εργασίας 
34 631 35 090 35 438 35 256 35 566 35 304 34 853 

Σε εργασιακή 

ηλικία 
144 239 141 871 140 267 137 826 135 551 132 908 130 561 

Πάνω από 

εργασιακή 

ηλικία 
60 442 60 703 60 678 60 333 60 159 59 929 59 903 

0 - 4

5 - 9

1 0 - 1 4

1 5 - 1 9

2 0 - 2 4

2 5 - 2 9

3 0 - 3 4

3 5 - 3 9

4 0 - 4 4

4 5 - 4 9

5 0 - 5 4

5 5 - 5 9

6 0 - 6 4

6 5 - 6 9

7 0 - 7 4

7 5 - 7 9

8 0  +

Ανδρες γυναίκες
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Η μέση ηλικία του πληθυσμού της περιφέρειας στο τέλος του 2019 ήταν 44,9 έτη, με μέση ηλικία 

για τη χώρα τα 43,9 έτη. Για τους άνδρες, η μέση ηλικία είναι 43,0 και για τις γυναίκες - 46,6 

έτη. Η μέση ηλικία του πληθυσμού στις πόλεις είναι 43,7 έτη και στα χωριά - 48,0 έτη. 

Στα τέλη του 2019, υπήρχαν 261 κατοικημένες περιοχές στην περιοχή του Χάσκοβο - 10 ήταν 

πόλεις και 251 ήταν χωριά. Στις 31.12.2019, το 72,2% του πληθυσμού της επαρχίας ζει σε πόλεις 

και το 27,8% σε χωριά. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές στον αριθμό και τις 

δομές του πληθυσμού είναι οι δημογραφικές διαδικασίες - ποσοστό γεννήσεων, ποσοστό 

θνησιμότητας και μετανάστευση. 

Μέσω των στοιχείων που παρουσιάζονται παρακάτω, εξετάζεται η αγορά εργασίας και το 

εισόδημα του πληθυσμού της επαρχίας, και συγκεκριμένα: 

- Το 2019, τα οικονομικά ενεργά άτομα ηλικίας 15 - 64 ετών ήταν 101,6 χιλιάδες, ή 71,1% 

του συνομήλικου πληθυσμού. Σε σύγκριση με το 2018, ο συντελεστής οικονομικής 

δραστηριότητας (15 - 64 ετών) αυξήθηκε κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες. 

- Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων φτάνει τις 103,1 χιλιάδες, ή το 53,0% του 

πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. 

- Οι απασχολούμενοι ηλικίας 15 - 64 ετών είναι 101,2 χιλιάδες. 

- Το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών είναι 70,9% (73,7% για 

τους άνδρες και 67,9% για τις γυναίκες), 4,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 

2018. 

- Το ποσοστό απασχόλησης για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών έφτασε το 64,6%, 3,2 

ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2018. 

- Οι οικονομικά μη ενεργοί 15 - 64 ετών είναι 41,2 χιλιάδες εκ των οποίων 19,0 χιλιάδες 

άνδρες και 22,2 χιλιάδες γυναίκες. 

- Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 24,1 χιλιάδες, 

με δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 62,9 χιλιάδες και με πρωτοβάθμια και κατώτερη 

εκπαίδευση - 16,0 χιλιάδες. 

- Το ποσοστό απασχόλησης για άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 72,1%, για άτομα 

με δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 64,2% και για άτομα με πρωτοβάθμια και κατώτερη 

εκπαίδευση - 25,5%. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πληροφορίες για τον αριθμό των απασχολουμένων στην 

περιφέρεια το 2018 και τον μέσο ετήσιο μισθό, κατανεμημένο ανά οικονομικό τομέα. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι το 2018 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 53.653 άτομα. Οι περισσότεροι 

από αυτούς εργάζονται στον μεταποιητικό τομέα. Αυτό αναδεικνύει τις προδιαγραφές της 

οικονομίας στην περιοχή, που οδηγεί τη μεταποιητική βιομηχανία σε αυτόν τον δείκτη. Στη δομή 

των ατόμων που απασχολούνται σε οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Χάσκοβο, το 

σχετικό μερίδιο των απασχολουμένων στις νομικές σχέσεις απασχόλησης και παροχής 

υπηρεσιών στις δραστηριότητες "Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών" είναι 

μεγάλο - 17,2%. Αναφορικά με τον κλάδο «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», σημειώνεται ότι 

οι απασχολούμενοι στον κλάδο αποτελούν το 5,1% του συνόλου των απασχολουμένων στην 
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επαρχία. Οι μακροχρόνιες παραδόσεις της περιοχής του Χάσκοβο και η περιφερειακή 

εξειδίκευση σε ορισμένους δήμους και οι οικονομικές προσδοκίες για τον γεωργικό τομέα δεν 

ανταποκρίνονται σε τέτοιο βαθμό με τα αναφερόμενα στοιχεία για τους απασχολούμενους. Ο 

κλάδος «ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» ήταν ο 7ος σε αριθμό απασχολουμένων στην 

περιφέρεια το 2018. Όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό, είναι αξιοσημείωτο ότι ο μισθός στον 

κλάδο είναι κάτω από τον μέσο όρο της περιφέρειας. . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2018 ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

  Πρόσωπα που 

απασχολούνται με εργατική 

και υπηρεσιακή έννομη 

σχέση 

Μέσος 

ετήσιος 

μισθός 

εργαζομένων 

 μέσο ετήσιο αριθμό λεβα 

ΣΥΝΟΛΟ 53653 9623 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 2747 9037 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ 294 11939 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 14896 10264 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

609 18701 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1401 8591 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2401 7656 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

Μοτοσικλέτας 

9214 7744 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 3930 7339 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2249 6601 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

414 20371 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

553 11766 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 249 11058 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

672 7704 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1324 7295 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2793 11803 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4494 12400 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3302 11482 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 1504 9480 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 607 7173 
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Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI) στην περιοχή 

του Χάσκοβο, οι απασχολούμενοι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020 μειώθηκαν κατά 124, ή κατά 

0,2% σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, φτάνοντας τις 50,8 χιλιάδες. Στη δομή των 

απασχολουμένων σε οικονομικές δραστηριότητες, το μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο 

απασχολουμένων είναι στις δραστηριότητες «Μεταποιητική βιομηχανία» - 28,2%, «Εμπόριο, 

επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» - 17,2% και «Εκπαίδευση» με 8,6%. Στο τέλος 

Δεκεμβρίου 2020, οι απασχολούμενοι με εργατικές και υπηρεσιακές έννομες σχέσεις μειώθηκαν 

κατά 587, ή κατά 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

1.3. Οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για το 2019, συνολικά 

12.080 μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Χάσκοβο 

υπέβαλαν ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές τους, ή 1,8% περισσότερες από το 2018. Πολύ 

μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι ) έχουν το μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο όλων των 

επιχειρήσεων – 93,7%. Οι μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως 49 εργαζόμενοι) είναι 5,3%, οι μεσαίες 

επιχειρήσεις (από 50 έως 249 εργαζόμενοι) – 0,9%, και οι μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 

εργαζόμενοι) – 0,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Με το υψηλότερο σχετικό μερίδιο 

επιχειρήσεων για το 2019 είναι ο κλάδος «Εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» 

- 43,7% του συνολικού αριθμού των αναφερόμενων επιχειρήσεων, ακολουθούμενες από τους 

τομείς «Μεταποιητική βιομηχανία» - 11,1% και «Βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων» - 

6,8%. Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων της περιφέρειας για το 2019 είναι 

κέρδη 264 εκατ. BGN. Υπάρχουν 9.157 επιχειρήσεις που έκλεισαν τη χρήση με κέρδη, 1.752 με 

ζημία και 1.171 με μηδενικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους κύριους οικονομικούς δείκτες των μη 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το 2019: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΚΥΡΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟ 2019 ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ 

ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟ 

 Επιχειρήσεις 

– αρ. 

Απασχολημένα 

πρόσωπα -αρ. 

Καθαρά έσοδα 

από πωλήσεις - 

χιλιάδες BGN 

Πάγια ενσώματα 

πάγια στοιχεία - 

χιλιάδες BGN. 

Κερδοφορία 

πωλήσεων - 

% 

Λειτουργική 

κερδοφορία - 

% 

SRC 73927 379409 40758823 19590954 7.2 107.1 

Περιφέρεια 

Χάσκοβο 
12080 48763 4245694 1592877 7.0 106.9 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2019 σημειώθηκε αύξηση στο σύνολο των επιχειρήσεων της 

επαρχίας σε σχέση με το 2018, όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων ήταν 11.865. Όσον αφορά 

όμως τους απασχολούμενους, τα στοιχεία της ΕΣΥ δείχνουν ότι το 2019 οι απασχολούμενοι στην 

οι επιχειρήσεις στην επικράτεια της επαρχίας είναι 2,4% (1.191) λιγότερες. 
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Το 2019, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Χάσκοβο πραγματοποίησαν 

καθαρά έσοδα από πωλήσεις 4.246 εκατομμυρίων BGN, ή 3,1% περισσότερα σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Με το μεγαλύτερο μερίδιο στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις είναι ο κλάδος 

«Εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» - 37,3% των συνολικών εσόδων για την 

περιφέρεια. Στον κλάδο «Μεταποιητική Βιομηχανία» το μερίδιο αυτό είναι 28,0% και στον κλάδο 

«Μεταφορές, Αποθήκες και Ταχυδρομεία» - 8,1%. Το 2019, οι μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Χάσκοβο παρήγαγαν παραγωγή αξίας 

2.888 εκατομμυρίων BGN, ή 0,5% περισσότερο από το 2018. Το σχετικό μερίδιο παραγωγής στον 

κλάδο «Μεταποιητική βιομηχανία» είναι 39,7% της συνολικής παραγωγής. Ακολουθούν ο τομέας 

«Μεταφορές, αποθήκευση και ταχυδρομεία» - 12,2% και ο τομέας «Εμπόριο». επισκευή 

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» – 10,8%. Ο αριθμός των απασχολουμένων σε μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της επαρχίας ανέρχεται σε 48.763, δηλαδή 2,4% λιγότερος σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο τομέας «Μεταποιητική βιομηχανία» έχει το υψηλότερο σχετικό 

μερίδιο - 28,5% του συνολικού αριθμού εργαζομένων στην περιοχή, ακολουθούμενος από τον 

τομέα «Εμπόριο». επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» – 27,5%. Το 43,3% των 

απασχολουμένων στην επαρχία εργάζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε μικρές επιχειρήσεις 

- 25,7%, σε μεσαίες επιχειρήσεις - 23,3%, και σε μεγάλες επιχειρήσεις - 7,7%. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σαφές ότι ακόμη και τα τελευταία χρόνια διατηρείται 

στην επαρχία η τάση ενός οικονομικού προφίλ, που χαρακτηρίζεται από υψηλά μερίδια στα 

οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου «Εμπόριο». επισκευή αυτοκινήτων και 

μοτοσυκλετών» και «Μεταποιητική βιομηχανία». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Άμεσες ξένες 

επενδύσεις σε μη 

χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις από 

31.12. 

χιλιάδες 

ευρώ 
61324.2 105335.0 120400.1 102671.3 182792.6 183054.0 

Κόστος απόκτησης 

DMA 

χιλιάδες 

BGN 
321235 288296 225640 254085 273136 253566 

Τζίρος 
χιλιάδες 

BGN 
3551766 3683965 3688061 3846205 4159594 4282474 

Παραγόμενη 

παραγωγή 

χιλιάδες 

BGN 
2458607 2568950 2443909 2604912 2874098 2888235 

Προστιθέμενη αξία 

από το κόστος 

συντελεστών 

παραγωγής 

χιλιάδες 

BGN 
680569 771620 818031 849511 905724 953910 
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Σχετικό μερίδιο 

επιχειρήσεων με 

έως 9 

εργαζόμενους στο 

σύνολο των 

επιχειρήσεων της 

περιφέρειας 

τοις 

εκατό 
93.2 93.0 93.4 93.4 93.5 93.7 

Σχετικό μερίδιο 

επιχειρήσεων με 

10-49 

εργαζόμενους στο 

σύνολο των 

επιχειρήσεων της 

περιφέρειας 

τοις 

εκατό 
5.7 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 

Σχετικό μερίδιο 

επιχειρήσεων με 

50-249 

εργαζόμενους στο 

σύνολο των 

επιχειρήσεων της 

περιφέρειας 

τοις 

εκατό 
1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 

Σχετικό μερίδιο 

επιχειρήσεων με 

περισσότερους από 

250 εργαζομένους 

στο σύνολο των 

επιχειρήσεων της 

περιφέρειας 

τοις 

εκατό 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της NSI ChPI στις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα 

στην περιοχή του Χάσκοβο, ανήλθαν σε 183.054.000 ευρώ. Για την περίοδο 2014-2019, 

αναφέρεται αύξηση και τάση αύξησης του ποσού του Δείκτη Δείκτη. Οι επίσημες στατιστικές 

πληροφορίες δεν λαμβάνουν ακόμη υπόψη τα στοιχεία για το 2020, όπου η παγκόσμια πανδημία 

του COVID-19 επέφερε μεγάλες απώλειες στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της 

χώρας. 

Την περίοδο 2014-2018, οι σωρευτικές άμεσες ξένες επενδύσεις σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, 

αλλά παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των 801 ευρώ/κάτοικο. Το κόστος απόκτησης 

DMA είναι επίσης χαμηλό, φθάνοντας τα 1.197 BGN/άτομο το 2018, που είναι μια ελάχιστη 

αύξηση από τον μέσο όρο περίπου 1.100 BGN/άτομο για την περίοδο 2013–2017. Παρά την 

ανάπτυξη το τελευταίο έτος, η περιφέρεια δεν είναι τα πάνε καλά και με την απορρόφηση 

κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και στα μέσα του 2020, ο όγκος τους έφτασε τα 1.302 

λέβα/άτομο έναντι 1.976 λέβα/άτομο κατά μέσο όρο για τη χώρα· η εξαίρεση εδώ είναι ο δήμος 

του Svilengrad με 5.287 BGN/άτομο. Υπάρχει μια ευδιάκριτη τάση δημιουργίας περισσότερων 

επιχειρήσεων στην περιοχή, και το 2018 ο αριθμός τους έφτασε τις 53 ανά 1.000 άτομα. Η αξία 
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της παραγόμενης παραγωγής αυξάνεται κατά την περίοδο της οικονομικής ανάκαμψης με 

βραδύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της χώρας, με εξαίρεση το 2018. Αυτό βαθαίνει την 

υστέρηση και το 2018 η παραγόμενη παραγωγή ανά άτομο του πληθυσμού ήταν μόνο 12,6 

χιλιάδες BGN , ή περισσότερο από δύο φορές χαμηλότερα από τον μέσο όρο της εθνικής 

οικονομίας. 

Το Χάσκοβο είναι η περιφέρεια με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Νότια Βουλγαρία μετά 

το Σλίβεν, και το 2018 ήταν μόνο 8,5 χιλιάδες BGN/κάτοικο. Η οικονομική ανάπτυξη είναι 

παρόμοια με τον εθνικό μέσο όρο. Ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι ο πέμπτος 

χαμηλότερος στη χώρα - μόνο 9,6 χιλιάδες BGN και μόνο το 2018 η ετήσια ανάπτυξή του υπερέβη 

τον μέσο όρο της χώρας. Χάρη στις σχετικά ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, τα 

εισοδήματα των νοικοκυριών το 2018 ήταν κοντά στο μέσο όρο της χώρας - κατά μέσο όρο 5.678 

BGN/άτομο ετησίως σε σύγκριση με 6.013 BGN για τη χώρα. Ωστόσο, οι δείκτες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού προκαλούν ανησυχία - σχεδόν το 30,9% του πληθυσμού βρίσκεται 

κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας για το 2019, σε σύγκριση με 22,6% κατά μέσο όρο για τη 

χώρα και το 23,8% ζει με υλική στέρηση στα 19, 9% κατά μέσο όρο για τη Βουλγαρία. 

 

Οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή και τα 

χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού. Οι τομείς στους οποίους διεισδύει πιο εύκολα η 

υψηλή τεχνολογία είναι και εκείνοι όπου υπάρχουν οι περισσότεροι απόφοιτοι και στους 

«βιομηχανικούς» κυριαρχούν εργαζόμενοι με δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορατά οικονομικά προβλήματα στις περιοχές όπου τα άτομα με πρωτοβάθμια 

και κατώτερη εκπαίδευση αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού - το 2019 

ξεπέρασαν το 20% σε Sliven, Kardjali, Haskovo, Yambol και Pazardzhik. 

 

ΣΧΗΜΑ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2019, % 
 

 
Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Οικονομίας της Αγοράς, «Περιφερειακά προφίλ: δείκτες ανάπτυξης» 
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2. Ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης της γεωργίας στην περιοχή 

του Χάσκοβο 
Το παρόν μέρος της ανάλυσης εξετάζει τα διαθέσιμα δεδομένα κατά τη στιγμή της ανάπτυξης 

αυτής της έκθεσης από την NSI, την OD "Agriculture" - Haskovo και άλλους. Το 2020 

πραγματοποιήθηκε απογραφή γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την οποία υπάρχουν μόνο προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη 

χώρα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η γενική μείωση του αριθμού των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων συνοδεύτηκε από αύξηση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (UFA) και 

του μέσου μεγέθους της UFA, καθώς και από αύξηση του μέσου αριθμού ζώων που διατηρούνται 

στις φάρμες . Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η ενοποίησή τους είναι 

μια διαδικασία που παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την απογραφή του 2020, ο αριθμός των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που πληρούν τα κριτήρια κατωφλίου που καθορίζονται στον νόμο για την 

απογραφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας το 2020 είναι 

132.400 (Εικόνα 5), που είναι 64% πάνω από - λίγο σε σύγκριση στον αριθμό τους που 

αναφέρθηκε κατά την απογραφή του 2010. 

ΕΙΚΟΝΑ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟ 

  

Ο μεγαλύτερος αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων βρίσκεται στις περιφέρειες 

Μπλαγκόεβγκραντ και Πλόβντιβ, αντίστοιχα 10,2% και 8,2% του συνολικού αριθμού των 

εκμεταλλεύσεων στη χώρα το 2020. Ο μικρότερος αριθμός εκμεταλλεύσεων είναι στις περιοχές 

Γκάμπροβο και Σόφια (της πρωτεύουσας) – αντίστοιχα 1,0% και 0,5% η περιφέρεια Χάσκοβο 

κατηγοριοποιείται στο διάστημα 4,2% - 6,8% του συνολικού αριθμού αγροκτημάτων στη χώρα 

το 2020. Σε αυτή την κατηγορία, μαζί με το Χάσκοβο, βρίσκονται και οι περιφέρειες της Νότιας 

Κεντρικής Ουκρανίας Kardzhali, Smolyan και Pazardzhik. (ΕΙΚΟΝΑ 6) . 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της απογραφής στην περιοχή του Χάσκοβο, η 

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αντιπροσωπεύει ένα σχετικό μερίδιο μεταξύ 23% και 37,9% 

της συνολικής έκτασης της περιοχής το 2020. 
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Το 2020, η καλλιεργούμενη ανοιχτή γη στη Βουλγαρία είναι 3.318.600 εκτάρια. Οι καλλιέργειες 

δημητριακών αντιπροσωπεύουν το 60% της υπαίθριας αρόσιμης γης και οι τεχνικές καλλιέργειες 

- 31%. Η τάση για αύξηση της έκτασης των καλλιεργειών σιτηρών διατηρείται και το 2020 είναι 

11% περισσότερες σε σύγκριση με το 2010 και 24% περισσότερες σε σύγκριση με το 2003. Από 

τις καλλιέργειες σιτηρών, το σχετικό μερίδιο του σιταριού παραμένει το μεγαλύτερο, και από 

τα τεχνικά - του ηλίανθου. 

Το 2020, υπάρχουν περίπου 71.500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν ζώα φάρμας, 

πτηνά και οικογένειες μελισσών. Περίπου 31.000 φάρμες εκτρέφουν 608.600 βοοειδή, 12.000 

φάρμες εκτρέφουν 244.000 κατσίκες, 22.000 φάρμες εκτρέφουν 1.276.800 πρόβατα και λίγο 

περισσότερες από 3.000 φάρμες εκτρέφουν 642.000 χοίρους. Ο αριθμός των βοοειδών αυξήθηκε 

κατά 6% το 2020 σε σύγκριση με το 2010. Το 2020, ο μέσος αριθμός ζώων που εκτρέφονταν σε 

φάρμες ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Ο μέσος αριθμός 

εκτρεφόμενων βοοειδών φτάνει τα 20 ανά εκτροφείο βοοειδών, τα κατσίκια έως 21, τα πρόβατα 

έως τα 58 και τα γουρούνια έως τα 190. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
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Η γεωργία στην περιοχή του Χάσκοβο ορίζεται ως παραδοσιακή δραστηριότητα για τον 

πληθυσμό. Η ανάπτυξή του διαχρονικά καθορίστηκε από τις καλές ιδιότητες του εδάφους και 

τις ευνοϊκές αγροτοκλιματικές συνθήκες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους κύριους 

δείκτες περιοχής ανά τύπο την περίοδο 2017-2021. Τα στοιχεία από τα τελικά αποτελέσματα για 

την απασχόληση και τη χρήση της επικράτειας της Βουλγαρίας δείχνουν ότι στην εξεταζόμενη 

5ετία υπάρχει αύξηση στην περιοχή με γεωργικής χρήσης στην περιοχή κατά 5 536 εκτάρια. Η 

γεωργική έκταση (ΕΑΑ) αποτελείται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μόνιμες φυτείες, μόνιμα 

χορτολιβαδικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων ορεινών βοσκοτόπων και 

χορτολιβαδικών εκτάσεων με χαμηλό παραγωγικό δυναμικό), οικογενειακούς κήπους και 

γεωργικές εκτάσεις που δεν έχουν καλλιεργηθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια. Την 

περίοδο 2020-2021 παρατηρείται μείωση στην έκταση αγροτικής χρήσης κατά 772 στρέμματα. 

Ωστόσο, το UPR αυξάνεται το 2021 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση το 2021 έχει το υψηλότερο σχετικό μερίδιο της συνολικής έκτασης με γεωργική 

χρήση - 97,1%. Το 2021, η ΣΔΣ που αντιπροσωπεύει αρόσιμη γη που καταλαμβάνεται από σιτηρά 

(συμπεριλαμβανομένων των χορτονομών), ελαιούχους σπόρους, τεχνικές καλλιέργειες, 

λαχανικά και θερμοκήπια, λιβάδια και ετήσια χορτονομή (εκτός αραβοσίτου) και αγρανάπαυση, 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αυξήθηκε κατά 1.061 εκτάρια σε σύγκριση με το 2020. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2021 ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

 
Σύνολο 

(εκτάρια) 

Μεταχειρισμένος 

γεωργικός 

περιοχή 

(εκτάρια) 

Αρόσιμη γη 

(εκτάρια) 

Πολυετή 

φυτά 

(εκτάρια) 

Μόνιμα 

χορτολιβαδικές 

εκτάσεις και 

λιβάδια – 

περιβόλια 

(εκτάρια) 

Οικογένεια 

Κήποι 

(εκτάρια) 

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 

 

Η εκτροφή φυτών, ως κλάδος, παράγει μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αγροτικής 

παραγωγής της περιοχής. Οι καλλιέργειες δημητριακών, τεχνικές και κτηνοτροφικές 

εκπροσωπούνται κυρίως. Καλλιεργούνται επίσης λαχανικά. μόνιμες φυτείες - αμπελώνες, 

οπωροφόρα είδη κ.λπ. Τα κυριότερα είδη καλλιεργούμενων καλλιεργειών την περίοδο 2017-

2021 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟ 2019 ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

  

Καλλιέργειες 

δημητριακών 

(συμπεριλαμβανομένων 

των ζωοτροφών) 

Ελαιώδης 
Τεχνικά 

βιομηχανική 

Λαχανικά 

και 

θερμοκήπια 

Λιβάδια και 

ετήσια 

ζωοτροφές 

(χωρίς 

καλαμπόκι) 

Ugari 
Οικογενειακοί 

κήποι 

Μόνιμα 

χορτολιβαδικές 

εκτάσεις και 

λιβάδια – 

περιβόλια 

Πολυετή 

φυτά 

Χρησιμοποιείται 

γεωργική 

έκταση 

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 

 

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (UAA) αποτελείται από αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες, 

φυτώρια, μόνιμα χλοοτάπητες και οικογενειακούς κήπους. Η καλλιεργούμενη γη περιλαμβάνει 

περιοχές όπου εφαρμόζεται αμειψισπορά, προσωρινά λιβάδια με σιτάρι και ψυχανθή χόρτα, 

αγρανάπαυση και θερμοκήπια. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το ήμισυ της δομής της αρόσιμης 

γης (46 %) στην περιοχή αποτελείται από καλλιέργειες δημητριακών (συμπ. για χορτονομές), 

συμπ. σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και τριτικάλε, βρώμη, καλαμπόκι και άλλα δημητριακά. Το 35% 

της καλλιεργήσιμης γης καταλαμβάνεται από ηλιέλαιο και άλλες ελαιουργίες. Κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, σημειώθηκε μείωση στις τεχνικές καλλιέργειες (καπνός και άλλες 

βιομηχανικές καλλιέργειες). Τα λαχανικά και τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν μικρό μερίδιο - 

3,82%, αντιπροσωπεύοντας πατάτες, μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, φακές και άλλα όσπρια, 

φρέσκα λαχανικά χωρίς πράσινα φασόλια και αρακά και θερμοκήπια. Οι τάφροι και άλλες 

ετήσιες κτηνοτροφικές καλλιέργειες, τα λιβάδια ψυχανθών και τα λιβάδια με σιτάρι 

καταλαμβάνουν το 5,88% της συνολικής καλλιεργούμενης γης στην περιοχή. Οι αγραναπαύσεις 

έχουν το ίδιο ποσοστό πληρότητας για το 2021. 

Η εκτροφή φυτών παρουσιάζει σημαντική υπεροχή έναντι της εκτροφής ζώων και η 

ονοματολογία των καλλιεργούμενων καλλιεργειών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

κλιματικές συνθήκες και την ανακούφιση και οι παραδόσεις σχετίζονται με την καλλιέργεια 

σιταριού, κριθαριού, ηλίανθου, καλαμποκιού. Από τις τεχνικές καλλιέργειες, οι πιο 

καλλιεργούμενες είναι το βαμβάκι και ο καπνός. Σε ολόκληρη την περιοχή του Χάσκοβο, 

υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια συστοιχιών πολυετών 

καλλιεργειών - φράουλες, σμέουρα, βύσσινα, κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα, μήλα και 

αμύγδαλα. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι κατάλληλες και για παραγωγή σταφυλιού. Ο καπνός 

είναι μια παραδοσιακή τεχνική καλλιέργεια, αν και καταλαμβάνει ελάχιστο μερίδιο της 

καλλιεργήσιμης γης της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον από 

Τούρκους και Έλληνες επιχειρηματίες για την παραγωγή μανιταριών – ένα προϊόν με μεγάλες 

εξαγωγικές δυνατότητες. Από τα στοιχεία για την επαρχία, με βάση το σύνολο κατά δήμους, 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ορισμένη εδαφική κατανομή των επιμέρους ομάδων 

γεωργικών καλλιεργειών. Αυτό υπαγορεύεται από τα κλιματικά και εδαφικά χαρακτηριστικά, 
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καθώς και από τη δυνατότητα συνδυασμού των γεωργικών εκτάσεων. Αιχμηρό όριο 

παρατηρείται στους κυρίαρχους πολιτισμούς στο πεδινό και ορεινό τμήμα της συνοικίας. Γενικά, 

οι δήμοι Ντιμιτρόβγκραντ, Χάσκοβο, Χάρμανλι, Σιμεόνοβγκραντ κυριαρχούν στην καλλιέργεια 

σιτηρών. Οι δήμοι Lyubimets, Svilengrad, Harmanli, Dimitrovgrad είναι πρωτοπόροι στην 

παραγωγή λαχανικών και την καλλιέργεια πολυετών καλλιεργειών. Η καλλιέργεια του 

ανατολίτικου καπνού έχει παραδόσεις στην περιοχή και εκπροσωπείται κυρίως στα ημιορεινά 

τμήματα των δήμων - Stambolovo, Mineralni Bani, Ivaylovgrad, Topolovgrad, Svilengrad και 

Haskovo. 

Η κτηνοτροφία στην περιοχή του Χάσκοβο είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη στον ιδιωτικό τομέα 

και χαρακτηρίζεται από υψηλό σχετικό μερίδιο μικρών εκμεταλλεύσεων. Στις πεδινές περιοχές 

της συνοικίας εκτρέφονται βοοειδή, χοίροι και πουλερικά, ενώ στις ημιορεινές εκτρέφονται 

αιγοπρόβατα. 

2.1. Εκτροφή φυτών 
Η ανάπτυξη της παρούσας μελέτης λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, η 

οποία ποικίλλει ανάλογα με το ίδρυμα που τις ανακοινώνει. Σε αυτήν την ενότητα, θα 

εξεταστούν πληροφορίες από την Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της OD "Agriculture" - 

πόλη του Haskovo για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες διαφέρουν από 

τις στατιστικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Υπουργείο Γεωργίας. 

Η συνολική έκταση των γεωργικών εκτάσεων σύμφωνα με τον Χάρτη του ανακαινισμένου 

ακινήτου (KVS) στην περιοχή του Χάσκοβο είναι 3.124.194 δεκάρια, συμπεριλαμβανομένων. 

καλλιεργήσιμη γη 2.278.278 δεκ. 

Το υπόλοιπο της γεωργικής γης σύμφωνα με στοιχεία του KSV - 3.124.194 δεκάρια. 

Καλλιεργήσιμη γη σύμφωνα με στοιχεία επιχειρησιακών πληροφοριών 1187003 δεκάρια και 

σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΗΣΑΚ) – 

1882579 δεκάρια όσων ζητήθηκαν για ενίσχυση στο πλαίσιο άμεσων πληρωμών για το 2021г. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

 Έκταση για αγροτική γη 

Δήμος 
Αριθμός 

εκταση 

Περιοχή του 

Γεωργικός 

γη 

(στρέμματα) 

Πρακτικός 

γη 

(στρέμματα) 

Ζητούμενες 

περιοχές 

σε 

ΙΣΑΑΚ 

(dca) 

1 2 3 4 6 

Ντιμιτρόβγκραντ 27 399701 350564 285328 

Ivaylovgrad 50 278 309 129 790 71805,1 

Λιουμπιμετς 10 182338 159179 106511,2 

Madzharovo 19 68 019 38 623 29411,8 
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Μεταλλικά 

λουτρά 

11 169110 53792 48525,4 

Σβίλενγκραντ 24 444 037 329 302 255005,1 

Simeonovgrad 9 139015 75763 40935,6 

Σταμπόλοβο 24 181 367 140 634 42871,5 

Τοπολόβγκραντ 21 410645 327050 159470,8 

Χαρμανλή 24 401139 326887 288440,2 

Χάσκοβο 36 450 514 346 694 475488,4 

Σύνολο 255 3124194 2278278 1803793,1 

 

Τα κυριότερα είδη καλλιεργούμενων καλλιεργειών είναι: σιτάρι, κριθάρι, ελαιοκράμβη, 

καλαμπόκι για σιτηρά, ηλίανθος, πιπεριά, ντομάτες, καρπούζια και καπνός - ανατολίτικος. 

Όσον αφορά τις φθινοπωρινές καλλιέργειες, είναι αξιοσημείωτο ότι οι εκτάσεις που σπάρθηκαν 

με αυτές το 2021 είναι περισσότερες σε σύγκριση με αυτές του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης «Γεωργία» - Χάσκοβο. Το 2021 κυριάρχησε το σιτάρι, με 

σπαρμένα 554.870 δεκάρια, που είναι 8,3% περισσότερα από τη σπαρμένη έκταση το 2020. Την 

περίοδο 2017-2021 δεν μπορεί να σημειωθεί μόνιμη τάση όσον αφορά τη σπαρμένη έκταση με 

φθινοπωρινό σιτάρι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Κύριοι τύποι καλλιεργούμενων καλλιεργειών - χωράφια - φθινοπωρινές 

καλλιέργειες την περίοδο 2017-2021. 

Φθινοπωρινa 2017 2018 2019 2020 2021 

Σιτάρι 424 634 518 727 463 459 512 136 554 870 

Κριθάρι 53 456 77 357 54 533 42 496 38 419 

Κραμβόσπορος 45 070 88 248 49 127 80 807 92 140 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Μέσες αποδόσεις kg/στρέμμα φθινοπωρινών δέντρων την περίοδο 2017-2021. 

Φθινοπωρινa 2017 2018 2019 2020 2021 

Σιτάρι 458 353 413 425 528 

Κριθάρι 444 302 400 450 521 

Κραμβόσπορος 174 223 279 256 250 

 

Τα στοιχεία για τις αποδόσεις από τις φθινοπωρινές καλλιέργειες δείχνουν ότι το 2021 είναι 

υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές του 2020. Το 2021, στο έδαφος της περιοχής Χάσκοβο, 

κάηκαν 91 δεκάρια σίτου στους δήμους Simeonovgrad, Mineralni Bani και Topolovgrad. Το 

περασμένο έτος, καταγράφηκαν αποτυχημένες περιοχές ως αποτέλεσμα ενός δυσμενούς 

κλιματικού γεγονότος - χαλάζι στους δήμους Lyubimets και Madjarovo. Στον δήμο Lyubimets, 

έχουν αποτύχει 71,7 δεκάρια σίτου και στον δήμο Madjarovo - 398,5 δεκάρια σιτάρι και 40 

δεκάρια κριθάρι. 
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Τα στοιχεία για τους ανοιξιάτικους ηλίανθους από την ΟΔ «Γεωργία» - πόλη του Χάσκοβο 

δείχνουν ότι το οικονομικό έτος 2020/2021, οι εκτάσεις σποράς με ηλίανθους ελαιούχων σπόρων 

μειώθηκαν, σε βάρος των φθινοπωρινών ηλίανθων, όπου παρατηρήθηκε αύξηση των εκτάσεων. 

Μείωση παρατηρείται και στις περιοχές με λαχανικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Κύριοι τύποι καλλιεργούμενων καλλιεργειών - ανοιξιάτικες καλλιέργειες την 

περίοδο 2017-2021. 

ανοιξιατικα 2017 2018 2019 2020 2021 

Καλαμπόκι για 

σιτηρά 
20150 11465 17100 15551 16684 

Ελαιόσπορος 

ηλίανθος 
369350 354052 429517 400130 392545 

Πιπέρι 3080 1689 3235 2585 2267 

Ντομάτες 2280 2338 3773 2346 2195 

καρπούζια 8250 8800 7754 9364 8528 

Καπνός - 

ανατολίτικος 
6774 11210 7390 8328 7537 

 

Τα στοιχεία για το έτος 2021 της ΟΔ «Γεωργία» - πόλη Χάσκοβο για εκτάσεις με καρποφόρα 

πολυετή φυτά ανά εκτάριο δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι αμπελώνες 

οινοποιίας. Στο επόμενο Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις μόνιμες 

φυτείες την περίοδο 2017-2021. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Εκτάσεις με πολυετείς καλλιέργειες στην περιοχή Χάσκοβο την περίοδο 2017-

2021. 

Πολυετή φυτά 2017 2018 2019 2020 2021 

Μήλα 1529 1437 1385 1326 1274 

ροδάκινα 344 674 401 947 947 

Δαμάσκηνα 1125 1498 2921 3896 3946 

Κεράσια 1371 1598 1757 2448 2438 

αμπελώνες κρασιού 77007 73816 75562 61269 56290 

Επιδόρπιο αμπέλια 10519 8031 8012 5624 5624 

 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών - χαλαζόπτωσης, στον δήμο Lyubimets, συνολικά 

153 δεκάρια οινοποιήσιμων αμπελώνων έχουν αποτύχει 100%. 
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2.2. Κτηνοτροφία 
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ζώων εκτροφής το 2021 σε σύγκριση με το 2020 έχει γενικά 

μειωθεί. Συνεχίζεται η θετική τάση αύξησης του αριθμού των μελισσοκόμων που είναι 

εγγεγραμμένοι ως αγρότες, με τον αριθμό τους να αυξάνεται από 23.076 το 2018 σε 23.864 το 

2019. Το Υπουργείο Γεωργίας μέσω του DF "Agriculture" υποστηρίζει ετησίως τον κλάδο 

εντάσσοντάς τον σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Αριθμός καταχωρισμένων ζώων βάσει του Κανονισμού Νο. 3 της 29.01.1999 

για τα έτη 2019, 2020 και 2021. 

Αρ.με 

τη 

σειρά 

Ζωικά είδη 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Βοοειδή και Βούβαλοι - 

Σύνολο* 
42625 41172 41503 

2 

συμπεριλαμβανομένου. 

αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής* 

13348 12181 1209 

3 
συμπεριλαμβανομένου. 

βουβάλια* 
1177 1182 1319 

4 Πρόβατο - στρατηγός 74322 67821 65862 

5 

συμπεριλαμβανομένου. 

πρόβατα - 

γαλακτοκομικά* 

65036 58333 55980 

6 Κατσίκες - στρατηγός 17233 15682 14735 

7 
συμπεριλαμβανομένου. 

κατσίκες - μητέρες* 
16141 14578 13979 

8 Γουρούνια - στρατηγός 54397 151160 23818 

9 
συμπεριλαμβανομένου. 

χοιρομητέρες* 
13164 13628 2088 

10 Πουλιά - στρατηγός 391148 407158 364900 

11 
συμπεριλαμβανομένου. 

όρνιθες ωοπαραγωγής 
84714 119482 114862 

12 

συμπεριλαμβανομένου. 

κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής 

41139 36732 36235 

13 Οικογένειες μελισσών 23864 24097 24039 
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2.3. Στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών 

Το μητρώο αγροτών χρησιμεύει για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους αγρότες και τις 

δραστηριότητές τους με στόχο: 

1. Έλεγχος της χρήσης γεωργικής γης. 

2. Συλλογή πληροφοριών για τις καλλιέργειες που καλλιεργήθηκαν κατά το σχετικό οικονομικό 

έτος και τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και για τα ζώα που εκτρέφονται. 

3. Υποστήριξη των γεωργών και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

4. εφαρμογή καθεστώτων άμεσων πληρωμών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Γεωργίας του Χάσκοβο, παρουσιάζονται 

οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αγροτών: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Κατανομή ΖΣ κατά αριθμό, μορφή και ΙΕΠ την περίοδο 2014 – 2021. 

Νοικοκυριό 

Ετος 

Αριθμός 

εγγεγραμμένος 

γεωργικός 

ιδιοκτήτες 

Μεταχειρισμένος 

γεωργική έκταση 

(χα) 

Φισηκα  

προσωπα αρ 

Νομικά 

Πρόσωπα αρ. 

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 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων αγροτών για την 

επιχειρηματική χρήση 2020/2021 έχει μειωθεί κατά 420 σε σύγκριση με τα στοιχεία του 

προηγούμενου έτους. Τα τελευταία 2 χρόνια, σε μια κατάσταση παγκόσμιας πανδημίας, τα 

στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη αύξηση της μείωσης του HC σε σύγκριση με τα προηγούμενα 

χρόνια. Οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας επηρεάζουν και τον κλάδο «Γεωργία» και τα 

αποτελέσματα αυτών των επιπτώσεων θα καταγραφούν στατιστικά τα επόμενα χρόνια. 

Επιπλέον, υπάρχουν συνεχείς φυσικές τάσεις που σχετίζονται με την εξυγίανση της γης, καθώς 

και τη δημογραφική κατάρρευση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου συγκεντρώνεται 

μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής. Συνολικά, μπορεί να συναχθεί μια τάση μείωσης του 

αριθμού των εγγεγραμμένων αγροτών και η ενίσχυσή του στην περίοδο μετά το 2020. Τα 

στοιχεία για τη γεωργική έκταση σε χρήση δείχνουν ότι την περίοδο 2014-2015 έως 2020-2021 

παρατηρείται αύξηση, παρά τη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων αγροτών. Το 2021, η 

πλειοψηφία (90,9%) των αγροτικών παραγωγών της επαρχίας είναι φυσικά πρόσωπα. 
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η τάση μείωσης του αριθμού των εγγεγραμμένων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων την περίοδο 2014/2015 – 2020/2021. 

ΣΧΗΜΑ 7. Εγγεγραμμένοι αγρότες την περίοδο 2014/2015 – 2020/2021 στην περιοχή 

Χάσκοβο 

 

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων στον αριθμό των εγγεγραμμένων 

καλλιεργούμενων εκτάσεων, είναι εντυπωσιακό ότι το οικονομικό έτος 2020/2021, με το 

μεγαλύτερο μερίδιο, καταγράφηκαν αγροτεμάχια συνολικής έκτασης από 1 έως 10 εκτάρια. Η 

τάση είναι παρόμοια τα προηγούμενα έτη στην εξεταζόμενη περίοδο. Αυτό επιβεβαιώνει την 

παρουσία μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το μέγεθος της καλλιεργούμενης 

γης στην περιοχή του Χάσκοβο. Οι εγγεγραμμένες ΠΕ συνολικής έκτασης άνω των 50 εκταρίων 

είναι 715. Ωστόσο, αυτή η ομάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζει αύξηση του 

αριθμού των εγγεγραμμένων ΠΕ κατά 71,9% το 2020/2021 σε σύγκριση με τα στοιχεία για το 

2014/2015 . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Κατανομή εγγεγραμμένων ΖΣ ανά περιοχή την περίοδο 2014-2021 

Νοικοκυριό 

Ετος 

Αριθμός 

κανω 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ούτε ΖΣ με 

συνολική 

έκταση 

κάτω από 0,1 

εκτάρια. 

Αριθμός 

εγγεγραμμένος 

και ΖΣ με 

συνολική 

έκταση των 

0,1 έως 1 

εκτάριο. 

Αριθμός 

εγγεγραμμένος 

και ΖΣ με κοινό 

έκταση 1 

έως 10 

εκτάρια. 

Αριθμός 

εγγεγραμμένος 

ΖΣ με συνολικό 

εμβαδόν 

10 έως 50 εκτάρια. 

Αριθμός καταχωρημένος 

ZS 

με συνολική έκταση 

άνω των 50 εκταρίων. 

2014/2015 228 1 010 2 204 672 416 

2015/2016 228 904 2 056 810 514 

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 
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3. Μελέτη και ανάλυση της κατάστασης της βιολογικής παραγωγής στην 

περιοχή του Χάσκοβο 
Πριν εξετάσουμε την κατάσταση της βιολογικής παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο, είναι 

απαραίτητο να παρουσιαστεί μια ανάλυση της κατάστασής της στην Ευρώπη και τη Βουλγαρία, 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικές τάσεις και προκλήσεις που διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση μιας ιδέας για τις εδαφικές διαστάσεις του βιολογική παραγωγή στο 

πλαίσιο της περιοχής του Χάσκοβο. 

Ο τομέας της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, 

όπως μετράται από τη γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται, τον αριθμό των φορέων 

εκμετάλλευσης και το μερίδιο αγοράς. Η συνολική έκταση της αρόσιμης γης που χρησιμοποιείται 

για βιολογική γεωργία στην ΕΕ αυξήθηκε από 9,1 εκατομμύρια εκτάρια το 2010 σε 12 

εκατομμύρια εκτάρια το 2016, σημειώνοντας αύξηση 33%. Το 2016, το μερίδιο της αρόσιμης γης 

στην ΕΕ που διατέθηκε στη βιολογική παραγωγή ήταν 6,7%. Την ίδια περίοδο, ο όγκος των 

λιανικών πωλήσεων βιολογικών προϊόντων αυξήθηκε από 18,1 δισ. ευρώ σε 30,7 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση 69%. 

ΣΧΗΜΑ 8. ΕΥΡΩΠΗ: ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2000-2017. 
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Η βιολογική υδατοκαλλιέργεια έχει επίσης αναπτυχθεί ραγδαία από την εισαγωγή των κανόνων 

της ΕΕ το 2009. Ο τομέας καλύπτει τους παραγωγούς στους τομείς της γεωργίας και της 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους προμηθευτές, τους παραγωγούς και τους διανομείς 

τροφίμων, οι οποίοι συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες. Η συνολική πρόκληση για τον 

τομέα της βιολογικής γεωργίας είναι να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη της προσφοράς και της 

ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος και η προστιθέμενη αξία του μακροπρόθεσμα. 

Από την άλλη, τίθεται το ζήτημα της ποιότητας των βιολογικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το 

2021, μια μεγάλης κλίμακας επιστημονική μελέτη «Φυτοφάρμακα και προϊόντα που σχετίζονται 

με τα φυτοφάρμακα στον αέρα στη Γερμανία» που διεξήχθη στη Γερμανία δείχνει ότι η ρύπανση 

με φυτοφάρμακα και ουσίες είναι τεράστιων διαστάσεων. Οι συγγραφείς της μελέτης 

αναζήτησαν φυτοφάρμακα στον ατμοσφαιρικό αέρα σε 69 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη Γερμανία 

χρησιμοποιώντας παθητικούς δειγματολήπτες αέρα και επιθέματα φίλτρου εξαερισμού. Το 

2019, συνέλεξαν δείγματα, τα οποία εξέτασαν για περισσότερες από 500 δραστικές ουσίες. 

Βρήκαν εκατόν εννέα (109) ουσίες, εκ των οποίων οι 28 δεν είναι εγκεκριμένες για χρήση στη 

Γερμανία. Εντόπισαν μεταξύ μίας και 36 ουσιών σε κάθε χώρο δειγματοληψίας, μεταξύ άλλων 

σε μέρη όπως εθνικά πάρκα και δάση. Κανείς δεν περιμένει την παρουσία φυτοφαρμάκων εκεί, 

για παράδειγμα στην υψηλότερη βουνοκορφή στο Εθνικό Πάρκο Harz (13 ουσίες) και στο 

Βαυαρικό Δάσος (6 ουσίες). Η γλυφοσάτη ανιχνεύθηκε σε κάθε δείγμα. Chlorothalonil, 

metolachlor, pendimethalin, terbuthylazine, prothioconazole-desthio, dimethenamide, 

prosulfocarb, flufenacet, tebuconazole, aclonifene, chloroflurenol, hexachlorobenzene (HCB) 

και το γ-εξανο-δεσθιο, ήταν το μισό δείγμα του αέρα που ανιχνεύτηκε περισσότερο από το γ-

εξαχλωροκυκλο-Η. Τα τακάκια φίλτρου περιέχουν επίσης boscalid. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 

ότι το τοπίο και η ένταση της γεωργίας είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό 

των ανιχνευόμενων ουσιών στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η τοποθεσία, όπως οι προστατευόμενες 

περιοχές ή οι περιοχές βιολογικής γεωργίας, είχαν μόνο μικρή επίδραση στον αριθμό των 

καταχωρισμένων ουσιών. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα 

αερομεταφερόμενα φυτοφάρμακα είναι ευρέως διαδεδομένα στη Γερμανία, κάτι που προκαλεί 

ιδιαίτερη ανησυχία για τη γλυφοσάτη, την πεντιμεθαλίνη και την προσουλφοκαρβίνη. 

Στη Βουλγαρία παρατηρείται επίσης μια τάση επέκτασης του κλάδου, με πολλούς παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων να στρέφονται στη βιολογική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, καθώς και 

όλο και περισσότερους καταναλωτές που αναζητούν υγιή και μη μολυσμένη παραγωγή τεχνητών 

λιπασμάτων και άλλων χημικών συστατικών. Το κίνητρο τόσο των παραγωγών όσο και των 

καταναλωτών είναι συνέπεια της φροντίδας για την οικολογική ισορροπία της γης και για την 

υγεία του καθενός. Η βιολογική παραγωγή εφαρμόζεται με επιτυχία στη Βουλγαρία και τα 

τελευταία χρόνια είναι ένας από τους τομείς που έχει σημειώσει ανάπτυξη όσον αφορά τις 

εκτάσεις, τα ζώα και τον αριθμό των χειριστών που εμπλέκονται σε ένα σύστημα ελέγχου. Από 

το 2020, η παγκόσμια πανδημία COVID-19 και οι συνέπειές της έχουν σίγουρα αρνητικό 

αντίκτυπο τόσο στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων όσο και στους καταναλωτές. Οι 

υψηλές τιμές των βιολογικών προϊόντων δημιουργούν προϋποθέσεις απροσπέλασης σε 
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συνθήκες πληθωρισμού και οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα αυτών των τάσεων και 

παραδοχών στον τομέα θα αναφέρονται με αντικειμενικές στατιστικές σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Αφού αναθεωρηθεί συνοπτικά η κατάσταση του τομέα βιολογικής παραγωγής στην Ευρώπη και 

τη Βουλγαρία, το παρόν μέρος της ανάλυσης θα εξετάσει την κατάσταση της βιολογικής 

παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο. Για τους σκοπούς της μελέτης, στοιχεία από το 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών, Μεταποιητών και Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων που παράγονται με Βιολογικό Τρόπο τον Ιανουάριο 2023, καθώς και στοιχεία από το 

ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών για τη βιολογική γεωργία DFZ. μεταχειρισμένος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2021, στην περιοχή του Χάσκοβο, 184 επιχειρηματίες ζήτησαν 

και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική 

παραγωγή. Οι περισσότεροι βιολογικοί παραγωγοί που έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ο 

δήμος του Svilengrad – 43, ακολουθούμενοι από τον Harmanli και τον Haskovo, όπου είναι 

εγγεγραμμένοι 42 και 37 αντίστοιχα. Ο δήμος Simeonovgrad, ο οποίος έχει έναν βιολογικό 

παραγωγό, έχει τους λιγότερους εγγεγραμμένους φορείς που έλαβαν επιχορηγήσεις . 

ΣΧΗΜΑ 9. Κατανομή του αριθμού των φορέων ανά δήμους στην περιοχή του Χάσκοβο που 

έλαβαν κεφάλαια για βιολογική γεωργία το 2021.  

 

Όσον αφορά το ύψος των κεφαλαίων που ελήφθησαν στην περιφέρεια, συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι το 91,23% των πληρωμών αφορά βιολογική φυτική παραγωγή, η οποία 

διαμορφώνεται ως τάση και από τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου παραγωγών, 

μεταποιητών και εμπόρων αγροτικών προϊόντων. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο. Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων στην περιοχή για το 2021 ανέρχεται σε 2.674.469,95 BGN. Από αυτά, το 0,69% 

(18.463,29 BGN) είναι κεφάλαια που ελήφθησαν για βιολογική κτηνοτροφία και το 8,08% ή 

216.214 BGN για βιολογική κτηνοτροφία. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 1 βιολογικός χειριστής το 
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2021 έλαβε 14.535,16 BGN για τη δραστηριότητά του. Όταν διανεμήθηκε ανά δήμο, ο δήμος 

Harmanli έλαβε τα περισσότερα κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική 

μελισσοκομία. 

ΣΧΗΜΑ 10. Κατανομή των κεφαλαίων που ελήφθησαν στην περιοχή του Χάσκοβο για 

βιολογική παραγωγή το 2021 ανά είδος δραστηριότητας 

 

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής πραγματοποιείται βάσει 

σύμβασης μεταξύ ενός χειριστή και ενός ελεγχόμενου προσώπου. Οι παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων στην περιοχή Χάσκοβο έχουν χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες 11 ελεγχουσών 

φορέων, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους φορείς του 

συστήματος ελέγχου στη βιολογική παραγωγή στην περιοχή του Χάσκοβο (101 συμβάσεις - 

37%). BALKAN BIOCERT» OOD με έδρα την πόλη Plovdiv. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την 

αναλογία του κατεχόμενου μεριδίου στον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής στην επαρχία 

Χάσκοβο. 

ΣΧΗΜΑ 11. Συμβάσεις που συνήφθησαν με πρόσωπα ελέγχου στην περιοχή του Χάσκοβο 
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Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, από τον Ιανουάριο του 2023, 

στην περιοχή του Χάσκοβο περιλαμβάνονται και είναι εγγεγραμμένοι 273 φορείς. Στην 

επικράτεια της περιφέρειας, το 82,8% των εγγεγραμμένων φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά 

πρόσωπα και το 17,2% (47 φορείς) είναι νομικά πρόσωπα. Η ανάλυση της εδαφικής κατανομής 

τους δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων βιολογικών παραγωγών, μεταποιητών 

ή εμπόρων βρίσκεται στον δήμο του Χάσκοβο – 66, και ο δήμος του Σβίλενγκραντ καταλαμβάνει 

τη δεύτερη θέση με 62 χειριστές. Την τρίτη θέση κατέχει ο δήμος Harmanli (14,65%), όπου 

είναι εγγεγραμμένοι 40 βιολογικοί παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο. Από τον Ιανουάριο του 2023, 

υπάρχουν οι λιγότεροι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στην περιοχή Haskovo του δήμου 

Simeonovgrad - τρεις παραγωγοί γεωργικών προϊόντων. Στο δήμο Stolichna, είναι 

εγγεγραμμένος 1 βιολογικός παραγωγός, που δραστηριοποιείται στην επικράτεια της 

περιοχής με χώρο εργασίας στο χωριό Mezek, δήμος Svilengrad - Katarzhina Estate EOOD 

με κύρια δραστηριότητα - παραγωγή κρασιού από σταφύλια. 

Ήρθε η ώρα να διευκρινίσουμε ότι για τους σκοπούς αυτής της εδαφικής κατανομής 

χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία για την εγγραφή του φυσικού προσώπου - ZP ή SL - 

χειριστή. Τ. υπάρχουν παραγωγοί των οποίων οι χώροι εργασίας δεν βρίσκονται στην 

επικράτεια του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και υπάρχουν και αυτοί που 

δραστηριοποιούνται εκτός της επικράτειας της περιφέρειας - π.χ. στην επαρχία Στάρα Ζαγόρα 

και στην περιοχή Πλόβντιβ. 

Η εικόνα της βιολογικής παραγωγής στην περιοχή είναι ενδιαφέρουσα όσον αφορά το 

κριτήριο "πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές" - σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, ο Δήμος 

Madjarovo καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην περιοχή, όπου το 34,8% των βιολογικών 

περιοχών στην περιοχή Haskovo είναι πιστοποιημένο. σύμφωνα με διαθέσιμα δεδομένα. Τη 

δεύτερη θέση κατέχει ο δήμος του Σβίλενγκραντ με 24,7% και ακολουθούν οι δήμοι 
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Χαρμανλί και Χάσκοβο με 18,7% και 12,3% αντίστοιχα. Αυτοί οι τέσσερις δήμοι φιλοξενούν 

περισσότερο από το 90% των πιστοποιημένων βιολογικών περιοχών της περιοχής. 

Όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή που παράγεται στην περιοχή Χάσκοβο, μπορούν να 

συναχθούν τα εξής: στον δήμο του Σβίλενγκραντ, υπάρχει η μεγαλύτερη ποσότητα 

βιολογικής παραγωγής στην περιοχή - 1.336,36 τόνοι το 2022, ακολουθούμενος από τον 

δήμο Harmanli με 1.336,26 τόνους. Μαζί, οι δύο δήμοι αποτελούν περισσότερο από το 60% 

της βιολογικής παραγωγής το 2022 στην περιοχή του Χάσκοβο. Οι μικρότερες ποσότητες 

καταγράφηκαν στον δήμο Simeonovgrad - 7,07 τόνοι. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12. Εγγεγραμμένοι παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων που παράγονται βιολογικά στην περιοχή Χάσκοβο από τον Ιανουάριο του 2023. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Υπουργείου Υγείας, ο κυρίαρχος 

κλάδος της γεωργίας στην επαρχία είναι η βιολογική φυτική παραγωγή (83,4%). Με μερίδιο 

11,6% στη δομή της βιολογικής παραγωγής στην επαρχία Χάσκοβο, η κτηνοτροφία 

συνδέεται κυρίως με τη μελισσοκομία. Η εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών είναι επίσης 

παρούσα σε αρκετές ΠΠ. Υπάρχουν 7 εγγεγραμμένοι φορείς επεξεργασίας στους δήμους 
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Madjarovo, Haskovo, Sofia και Dimitrovgrad. Αυτά είναι: ET Blagovesta Vasilieva (Επεξεργασία 

και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος), Cavel Invest OOD (Παραγωγή 

άλλων προϊόντων διατροφής); Katarzhina Estate EOOD (Παραγωγή κρασιού από σταφύλια), 

Γαλακτοκομικά προϊόντα Trakia EOOD (παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων), 

Tera Divine EOOD (Παραγωγή κρασιού από σταφύλια), Hristo Georgiev (Παραγωγή άλλων 

προϊόντων διατροφής) και Yugoplod AD (Παραγωγή άλλα προϊόντα διατροφής) και Yugoplod AD 

(Παραγωγή άλλων προϊόντων διατροφής). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 

επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών προϊόντων στην περιοχή ασχολούνται με: τεμαχισμούς 

κρέατος· Κονσερβοποιημένα κρέατα και λαχανικά? Παρασκευάσματα κρέατος (κιμάς, ωμό 

λουκάνικο). Ακατέργαστα αποξηραμένα εδέσματα και λουκάνικα. βιολογικά ζυμαρικά, 

βιολογικό σιτάρι και βιολογικά ζυμαρικά σίκαλης. φουντουκοβούτυρο και παγωμένη κρέμα 

γάλακτος. Με μερίδιο 3,5% είναι η «Εμπορία ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων» που 

εκπροσωπείται από την Grani Ellas EOOD, Cavel Invest EOOD, MILK PRODUCTS TRAKIIA EOOD, 

City-M EOOD, Weekend EOOD, HIGH BIO NUTS EOOD, που βρίσκεται στους δήμους του Svilengrad 

, Χάσκοβο, Χαρμανλί και Ντιμιτρόβγκραντ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Μητρώο 

- το εμπόριο ή/και η αποθήκευση βιολογικών προϊόντων στην περιοχή σχετίζεται με: καλαμπόκι; 

ηλιοτρόπιο; σκληρό σιτάρι? βιασμός; βιολογικός καφές? βιολογικές κάψουλες καφέ? Ερυθρό 

κρασί; τριαντάφυλλο; βιολογικό αγελαδινό τυρί? βιολογικό αγελαδινό τυρί? βιολογικό γιαούρτι 

αγελάδας? Βιολογικό παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. βιολογικό μέλι? βιολογικοί ζωμοί? 

βιολογικοί πουρέδες? βιολογικά βρεφικά και μεταβατικά τρόφιμα. φουντούκι; ταχίνι 

φουντουκιού και αλεύρι φουντουκιού. 

Συνολικά, οι πιστοποιημένες επιμέρους δραστηριότητες στην περιοχή είναι 457, με τις 

οποίες ασχολούνται 273 χειριστές (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Για 15 από τους 273 

εγγεγραμμένους φορείς εκμετάλλευσης, δεν βρέθηκαν πληροφορίες για την εγγραφή τους ανά 

οικισμό και πληροφορίες για τους χώρους εργασίας. Και για συνολικά 46 χειριστές δεν 

υπάρχουν πληροφορίες για τις συγκεκριμένες πιστοποιημένες δραστηριότητες. Όλα αυτά 

οφείλονται στο γεγονός ότι για ορισμένους δεν υπάρχει δημοσιευμένο πιστοποιητικό, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις πιστοποιημένες δραστηριότητες και την 

τοποθεσία του φορέα εκμετάλλευσης. Για άλλους χειριστές υπάρχουν πιστοποιητικά στα οποία, 

λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), διέγραψαν στοιχεία για τη θέση 

των χώρων εργασίας και τον τόπο εγγραφής, τα οποία σχετίζονται με την πιθανή ταυτοποίηση 

των φυσικών προσώπων - χειριστών. 

ΕΙΚΟΝΑ 13. Πιστοποιημένες δραστηριότητες παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά στην περιοχή Χάσκοβο από 

τον Ιανουάριο του 2023. 
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Όσον αφορά την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται 

βιολογικά στην περιοχή του Χάσκοβο, η ανάλυση δείχνει ότι το 74,7% των φορέων 

εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής έχουν προϊόντα πιστοποιημένα ως 

βιολογικά. Το 25,3% στην περιοχή του Χάσκοβο είναι προϊόντα σε μεταβατικό στάδιο. Σε 67 

από τις εγγεγραμμένες δραστηριότητες στην επαρχία πιστοποιούνται ταυτόχρονα τόσο τα 

βιολογικά προϊόντα όσο και τα προϊόντα σε μεταβατικό στάδιο, που αντιπροσωπεύει το 14% της 

βιολογικής παραγωγής. 

Ο ορισμός της μεταβατικής περιόδου σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε αγρόκτημα που επιθυμεί 

να παράγει βιολογικά πρέπει να περάσει από μια διαδικασία γνωστή ως «μετάβαση». Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να χρησιμοποιούνται βιολογικές μέθοδοι παραγωγής, 

αλλά τα προϊόντα που προκύπτουν δεν μπορούν να πωληθούν ως βιολογικά. Η διάρκεια αυτής 

της μεταβατικής περιόδου εξαρτάται από τον τύπο των βιολογικών προϊόντων που παράγονται: 

- 3 χρόνια για κήπους με πολυετή καρπούς από θάμνους, δέντρα και αμπέλια, 

- 12 μήνες για βοσκή χοίρων και πουλερικών, 

- 2 χρόνια για ετήσιες καλλιέργειες για τη βόσκηση χερσαίων μηρυκαστικών. 

Αντίστοιχα, όλα τα φυτά που καλλιεργούνται κατά την περίοδο μετάβασης στη βιολογική 

παραγωγή πρέπει να προέρχονται από βιολογικούς σπόρους. 

Μέχρι το 2023, τα 3/4 των παραγόμενων προϊόντων και τροφίμων και οι περιοχές στο σύστημα 

ελέγχου είναι βιολογικά, γεγονός που καταδεικνύει το μεγαλύτερο μερίδιο των παραγωγών 

που εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αυτόν τον τομέα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 14. Η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται 

βιολογικά στην περιοχή του Χάσκοβο από τον Ιανουάριο του 2023. 

 

Μετά από ανάλυση των πιο συχνά πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στην περιοχή του Χάσκοβο 

από τα πρόσωπα ελέγχου, που παρουσιάζονται στο σχήμα 15, εντοπίστηκαν οι πρώτες 12 

δραστηριότητες που επικρατούν στη δομή της βιολογικής παραγωγής στην περιοχή. Οι 

περισσότεροι επιχειρηματίες στην επικράτεια της επαρχίας καλλιεργούν δαμάσκηνα, 

καρύδια και αμύγδαλα, αποτελώντας το 28,2% των συνολικών πιστοποιημένων 

δραστηριοτήτων. Από την κτηνοτροφία, το κυρίαρχο μερίδιο (88,4%) είναι η μελισσοκομία και 

η παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων. Κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατανομή των 

πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στην περιφέρεια. 

Οι χειριστές μηδικής και κρεμμυδιού είναι εγγεγραμμένοι με 19 πιστοποιημένες δραστηριότητες 

ο καθένας. 

Χέρσας αγρανάπαυσης, η οποία διατηρείται οργωμένη και απαλλαγμένη από ζιζάνια που δεν 

έχει σπαρθεί με τίποτα σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, έχει πιστοποιηθεί από 

16 παραγωγούς. 

Σημαντικό μερίδιο στις βιολογικές παραγωγές καταλαμβάνουν και οι αμπελώνες, που 

αποτελούν τον καθοριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας - οινοπαραγωγής, σε αριθμό 

12 παραγωγών. 

Στον Πίνακα 17 παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι πιστοποιημένες επιμέρους δραστηριότητες 

στην επικράτεια της περιοχής Χάσκοβο, που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που 

παράγονται με βιολογικά μέσα. Σε 74 τύπους επιμέρους δραστηριοτήτων/παραγωγής, οι 

βιολογικοί φορείς εργάζονται/αναπτύσσονται στην επικράτεια της περιφέρειας. Κατά μέσο 

όρο, κατανέμονται 2 τύποι επιμέρους δραστηριοτήτων σε κάθε παραγωγό/μεταποιητή ή 

75%

25%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Προϊόν σε μετάβαση
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έμπορο. Γενικά, εντυπωσιακή είναι η συγκέντρωση βιολογικών καλλιεργειών σε βάρος της 

μεταποίησης και του εμπορίου, γεγονός που καταδεικνύει την εδραιωμένη δομή στη γεωργία 

και την παρουσία περισσότερων παραγωγών παρά εμπόρων και μεταποιητώ    

ΕΙΚΟΝΑ 15. "Κορυφαίοι 12" ανά αριθμό πιστοποιημένων δραστηριοτήτων και παραγωγής 

βιολογικών παραγωγών στην περιοχή Χάσκοβο από τον Ιανουάριο του 2023. 

 

Εντύπωση προκαλεί βέβαια και η παρουσία δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την 

παραγωγή προϊόντων και τροφίμων που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή βιολογικών 

προϊόντων, π.χ. αγρανάπαρες, λιβάδια κοπής, μηδική, βοσκοτόπια κ.λπ. Ορισμένες από αυτές 

τις δραστηριότητες έχουν αγροτεχνική σημασία, τον εμπλουτισμό του εδάφους με νάτριο, 

ασβέστιο και άλλες χρήσιμες ουσίες ή στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση φυσικών λιβαδιών και 

βοσκοτόπων χαμηλής παραγωγικότητας, στη δημιουργία χλοοτάπητα σε χορτονομές και σε 

εξειδικευμένες αμειψισπορές αγροτεμαχίων, στην εξάλειψη των χερσαίων εκτάσεων και στην 

αποκατάσταση περιοχών που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς ή χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή σανού/σανού με κούρεμα κ.λπ. Το μερίδιο αυτών των δραστηριοτήτων είναι 

περίπου το 20% των πιστοποιημένων δραστηριοτήτων από τους φορείς εκμετάλλευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στο έδαφος της περιοχής του Χάσκοβο στον 

τομέα της βιολογικής παραγωγής από τον Ιανουάριο του 2023. 

No 
Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Είδος 

πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητα

ς Αριθμός φορέων 

εκμετάλλευσης με 

παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγή

ς (τόνοι) 

έως το 

2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειώ

ν μελισσών 

1 Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 54 163,87 135,73 - 

Δαμάσκηνα; 54

Μελισσοκομία και 
μελισσοκομικά προϊόντα; 

38

Καρύδι; 31

Αμύγδαλο; 31

Μηδική; 19

Κρεμμύδι; 19

Λιβάδια κοπής; 17

Κεράσια; 16

Αγρανάπαυση; 16

Πεπόνια; 12

Αμπελώνες; 12

Ντομάτες; 11
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2 Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
38 - 74,41 5342 

3 Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 31 378,28 58,39 - 

4 Εκτροφή φυτών F4000-3 Αμύγδαλο 31 160,15 26,82 - 

5 Εκτροφή φυτών P0000-11 Μηδική 19 254,95 357,73 - 

6 Εκτροφή φυτών V4000-8 Κρεμμύδι 19 60,28 418,64 - 

7 Εκτροφή φυτών J0000-4 Λιβάδια κοπής 17 255,74 406,88 - 

8 Εκτροφή φυτών F1240-2 Κεράσια 16 32,02 86,00 - 

9 Εκτροφή φυτών Q0000 Αγρανάπαυση 16 33,90  - 

10 Εκτροφή φυτών V3000-4 Πεπόνια 12 51,98 283,30 - 

11 Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 12 115,13 280,23 - 

12 Εκτροφή φυτών V3000-1 Ντομάτες 11 18,80 179,05 - 

13 Εκτροφή φυτών I5000-15 Γαϊδουράγκαθο 8 276,47 134,17 - 

14 Εκτροφή φυτών F4000-2 Φουντούκι 7 36,91 8,83 - 

15 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-01 Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση βιολογικών 

προϊόντων 

7 - - - 

16 Εκτροφή φυτών 
C1110-1 Μαλακό σιτάρι-

χειμώνα 
6 239,12 569,46 - 

17 Εκτροφή φυτών V2000-4 Σπανάκι 6 7,14 7,84 - 

18 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-22 Άλλα τρόφιμα 5 - - - 

19 Εκτροφή φυτών 

J0000-2 Μόνιμοι ή 

προσωρινοί βοσκότοποι για 

ζώα βοσκής (βοσκότοποι και 

βοσκοτόπια) 

5 1473,66 93,96 - 

20 Εκτροφή φυτών 

R1000 Πατάτες 

συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής σπόρων 

4 6,99 68,10 - 

21 Εκτροφή φυτών V3000-8 Κολοκύθες 4 40,48 79,97 - 

22 Εκτροφή φυτών V5000-6 Πράσινα μπιζέλια 4 74,79 38,45 - 

23 Επεξεργασία 
10.8 Παραγωγή άλλων 

προϊόντων διατροφής 
3 - - - 

24 Εκτροφή φυτών C1400 Βρώμη 3 13,93 11,68 - 

25 Εκτροφή φυτών F1230 Βερίκοκα 3 2,70 8,02 - 

26 Εκτροφή φυτών I5000-4 κόλιανδρος 3 79,06 58,60 - 

27 Εκτροφή φυτών 

J0000-1 Μόνιμα γρασίδι 

(βοσκοτόπια και 

βοσκοτόπια) 

3 148,24 147,81 - 

28 Εκτροφή φυτών W1000-2 Επιδόρπιο σταφύλι 3 7,57 17,20 - 

29 Επεξεργασία 
11.2 Παραγωγή κρασιού 

από σταφύλια 
2 - - - 

30 Κτηνοτροφία A2000B Βοοειδή 2 - 25,76 638 

31 Κτηνοτροφία 
A2000B Βοοειδή και 

βουβάλια για σφαγή 
2 - 45,70 751 

32 Εκτροφή φυτών 
C1110-3 Μονόκοκκο 

ορθογραφία 
2 24,71 24,10 - 

33 Εκτροφή φυτών F1110 Μήλα 2 7,38 75,50 - 

34 Εκτροφή φυτών F1120 Αχλάδια 2 6,88 67,70 - 

35 Εκτροφή φυτών F1210 Ροδάκινα 2 2,13 0,20 - 

36 Εκτροφή φυτών F1240-1 βισηνα 2 7,33 14,78 - 

37 Εκτροφή φυτών F2000-1 συκα 2 0,59 0,05 - 

38 Εκτροφή φυτών F3000-3 Αρώνια 2 5,11 21,00 - 
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39 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-13 Γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα 
2 - - - 

40 Εκτροφή φυτών P0000-14 Starry 2 7,95 19,39 - 

41 Εκτροφή φυτών V3000-10 Καρπούζια 2 9,44 150,00 - 

42 Εκτροφή φυτών 
V3000-1-6 Ντομάτες - 

θερμοκήπιο 
2 0,39 27,00 - 

43 Εκτροφή φυτών V3000-2 Αγγούρια 2 5,84 62,10 - 

44 Επεξεργασία 

10.1 Επεξεργασία και 

συντήρηση κρέατος και 

παραγωγή προϊόντων 

κρέατος 

1 - - - 

45 Επεξεργασία 

10.5 Παραγωγή γάλακτος 

και γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

1 - - - 

46 Εκτροφή φυτών C1110-5 Ορθογραφία 1 4,53 6,80 - 

47 Εκτροφή φυτών C1600_1700_1900-4 Κεχρί 1 1,21 1,50 - 

48 Εκτροφή φυτών 
F1205 Ροδάκινα / 

Νεκταρίνια 
1 2,05 14,00 - 

49 Εκτροφή φυτών F1220 Νεκταρίνια 1 0,94 5,00 - 

50 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-02 Φρούτα και 

λαχανικά 
1 - - - 

51 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

Ι-03-10 Οίνος 1 - - - 

52 Εκτροφή φυτών I1110-1 Canola-χειμώνας 1 92,99 136,39 - 

53 Εκτροφή φυτών Ι1120 Ηλίανθος 1 44,35 66,86 - 

54 Εκτροφή φυτών I1140 Λινάρι ελαιόσπορος 1 28,48 18,00 - 

55 Εκτροφή φυτών Ι1190-3 Σουσάμι 1 3,12 0,50 - 

56 Εκτροφή φυτών Ι1190-5 Άλλα 1   - 

57 Εκτροφή φυτών I5000-2 Λεβάντα 1 36,94  - 

58 Εκτροφή φυτών I5000-39 Αψιθιά 1 0,56 0,13 - 

59 Εκτροφή φυτών I5000-43 Τριαντάφυλλο 1 4,30 0,82 - 

60 Εκτροφή φυτών 

I5000-46 Άλλες άλλες 

φαρμακευτικές και 

αρωματικές καλλιέργειες 

1 0,40 0,02 - 

61 Εκτροφή φυτών P0000-12 Τριφύλλι 1 6,68 3,94 - 

62 Εκτροφή φυτών 

P0000-18 Άλλα δημητριακά 

και πρωτεϊνούχες 

καλλιέργειες 

1   - 

63 Εκτροφή φυτών 
P0000-3 Ζωοτροφές μπιζέλι-

χειμώνα 
1 9,05 8,80 - 

64 Εκτροφή φυτών 
P0000-4 Ζωοτροφή 

μπιζελιού-ελατήριο 
1 21,85 16,00 - 

65 Εκτροφή φυτών P0000-9 Fi 1 3,62 0,50 - 

66 Εκτροφή φυτών V2000-2 Μαρούλι 1  0,03 - 

67 Εκτροφή φυτών 
V3000-2-1 Αγγούρια - 

Πολωνικά 
1 3,29 2,13 - 

68 Εκτροφή φυτών 
V3000-2-3 αγγούρια 

εξωτερικού χώρου 
1 20,10 48,00 - 

69 Εκτροφή φυτών V3000-5 Πιπέρι 1 1,00 7,00 - 

70 Εκτροφή φυτών V3000-7 Κολοκυθάκια 1  1,80 - 
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71 Εκτροφή φυτών V4000-11 Γλυκοπατάτα 1   - 

72 Εκτροφή φυτών V4000-15 παστινάκι 1  0,45 - 

73 Εκτροφή φυτών 
V4000-17 Άλλες 

καλλιέργειες λαχανικών 
1  0,09 - 

74 Κτηνοτροφία A2000A βουβαλη 1  13,30 - 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά των 273 βιολογικών 

παραγωγών, η πιστοποιημένη έκταση, βιολογική και μεταβατική, ανέρχεται σε 4.295,36 

στρέμματα. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της καλλιεργούμενης έκτασης στην περιοχή. 

Οι δέκα πιστοποιημένοι τύποι δραστηριοτήτων με τη μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή είναι οι 

εξής: 

- Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για βοσκή ζώων (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια): 

1473,66 εκτάρια 

- Καρυδιά: 378,28 εκτάρια 

- Whitethorn: 276,47 ha 

- Λιβάδια για κούρεμα: 255,74 εκτάρια 

- Μηδική: 254,95 εκτάρια 

- Μαλακό σιτάρι-χειμερινό: 239,12 ha 

- Δαμάσκηνα: 163,87 εκτάρια 

- Αμύγδαλο: 160,15 εκτάρια 

- Μόνιμα βοσκοτόπια (βοσκοτόπια και μερίδες για βοσκή): 148,24 εκτάρια 

- Οινοποιητικοί αμπελώνες: 115,13 ha 

Η κατανομή των πιστοποιημένων βιολογικών περιοχών ανά δήμους έχει ως εξής: 

- Δήμος Madjarovo: 1493,24 ha 

- Δήμος Svilengrad: 1059,12 ha 

- Δήμος Χαρμανλή: 804,63 στρ 

- Δήμος Χάσκοβο: 526,86 στρ 

- Δήμος Ivaylovgrad: 117,90 ha 

- Δήμος Σταμπολόβου: 88,92 στρ 

- Δήμος Lyubimets: 69,98 ha 

- Δήμος Ντιμιτρόβγκραντ: 64,68 εκτάρια 

- Δήμος Τοπολόβγκραντ: 42,41 εκτάρια 

- Δήμος Mineralni Bani: 25,74 ha 

- Δήμος Simeonovgrad: 2,52 ha 

Η εικόνα των πιστοποιημένων επιμέρους δραστηριοτήτων είναι διαφορετική σύμφωνα με τις 

πληροφορίες για την παραγόμενη ποσότητα έως το 2022. Αυτό βέβαια καθορίζεται από την 

παραγωγικότητα του αντίστοιχου είδους καλλιέργειας, την εποχικότητα, την απαραίτητη 

έκταση για την καλλιέργειά τους κ.λπ. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 2022, στην περιοχή 

παρήχθησαν 4.436,58 τόνοι βιολογικών προϊόντων. Είναι 10 Οι πιστοποιημένες επιμέρους 

δραστηριότητες με τον μεγαλύτερο όγκο βιολογικών προϊόντων που παράγονται το 2022 είναι 

οι εξής: 
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- Μαλακό σιτάρι-χειμερινό: 569,46 t. 

- Κρεμμύδι: 418,64 τ. 

- Λιβάδια για κούρεμα: 406,88 t. 

- Μηδική: 357,73 τ. 

- Πεπόνια: 283,30 τ. 

- Οινοποιητικοί αμπελώνες: 280,23 τ. 

- Ντομάτες: 179,05 τ. 

- Καρπούζια: 150 t. 

- Μόνιμα βοσκοτόπια (βοσκοτόπια και μερί για βοσκή): 147,81 t. 

- Κραμβόσπορος-χειμώνας: 136,39 t. 

- Δαμάσκηνα: 135,73 τ. 

- Λευκό γαϊδουράγκαθο: 134,17 t. 

Για τον τομέα της «κτηνοτροφίας», σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να συναχθούν 

τα εξής: 

- Η παραγωγή από τον τομέα της «κτηνοτροφίας» ανέρχεται σε 159,16 τόνους βιολογικού 

προϊόντος. 

- οι περισσότεροι βιολογικοί φορείς στην περιοχή είναι στην υποδραστηριότητα 

«Μελισσοκομία και προϊόντα μέλισσας». 

- η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικού προϊόντος που παράγεται το 2022 είναι στην 

υποδραστηριότητα «Μελισσοκομία και προϊόντα μέλισσας» - 74,41 τόνοι. 

- Στην υποδραστηριότητα «Βοοειδή και βουβάλια για σφαγή» και «Βοοτροφία» 

παρήχθησαν το 2022 71,46 τόνοι βιολογικού προϊόντος. 

- 13,3 τόνοι είναι η ποσότητα που πιστοποιείται ως βιολογικό βουβαλίσιο γάλα 

- Ο μεγαλύτερος αριθμός ζωικών μονάδων καταγράφεται στην υποδραστηριότητα 

«Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα»: 5342 οικογένειες μελισσών 

- Πιστοποιήθηκαν 751 ζωικές μονάδες στην υποδραστηριότητα «Α2000Β Βοοειδή και 

βουβάλια προς σφαγή», και στην υποδραστηριότητα «Α2000Β Βοοειδή» - 638 μονάδες. 

ζωικές μονάδες 

Παρακάτω στην ανάλυση παρουσιάζονται δεδομένα, που διανέμονται σύμφωνα με την εδαφική 

αρχή - οι δήμοι της περιφέρειας, αντίστοιχα, με πληροφορίες για τους παραγωγούς, 

μεταποιητές και εμπόρους αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό 

τρόπο σε αυτούς, την παραγόμενη παραγωγή και ελεγχόμενη περιοχή. Είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί ότι η πηγή αυτού του μέρους της μελέτης ήταν η βάση δεδομένων των παραγωγών, 

μεταποιητών και εμπόρων βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπου 

πληροφορίες για πιστοποιημένες περιοχές και παραγωγή δεν είναι διαθέσιμες για κάθε 

βιολογικό παραγωγό, επειδή κάθε φορέας πιστοποίησης λειτουργεί με διαφορετική μορφή 

πιστοποιητικού και εγγράφων. Από αυτή την άποψη, είναι δυνατό να επιτευχθεί στρέβλωση των 

αποτελεσμάτων σχετικά με πιστοποιημένες περιοχές και προϊόντα όπως βιολογικά ή προϊόντα 

σε μεταβατικό στάδιο. Η πηγή πληροφοριών είναι περιορισμένη σε χρονικό ορίζοντα 

(Ιανουάριος 2023), γιατί κάθε παραγωγός, μεταποιητής και έμπορος έχει τη δυνατότητα να 
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εγγράψει/επαναεγγράψει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αντίστοιχα τα στοιχεία για τους 

εγγεγραμμένους παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, 

που διαθέτουν ενημερωμένα πιστοποιητικά για την καθορισμένη περίοδο. 

3.1. Δήμος Ντιμιτρόβγκραντ 
Στην επικράτεια του Δήμου Ντιμιτρόβγκραντ, είναι εγγεγραμμένοι 23 παραγωγοί, έμποροι και 

μεταποιητές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός 

που τον κατατάσσει στην 4η θέση στην περιοχή του Χάσκοβο ως προς τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων φορέων στους δήμους. Η πλειοψηφία των φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά 

πρόσωπα (ΠΕ). Στην επικράτεια του δήμου λειτουργούν μόνο 2 νομικά πρόσωπα - η HIGH BIO 

NUTS LTD και το Weekend LTD. Από τους 23 χειριστές στο Dimitrovgrad, μόνο 1 είναι 

εγγεγραμμένος στο χωριό Krepost. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους 

εργασίας των κατασκευαστών δείχνουν ότι οι κατασκευαστές εργάζονται κυρίως στην 

επικράτεια του δήμου Ντιμιτρόβγκραντ, αλλά και στην επικράτεια του δήμου Stambolovo. Οι 

κύριες τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές είναι: η πόλη 

Dimitrovgrad, το χωριό Kasnakovo, το χωριό Bryast, το χωριό Voden, το χωριό Zdravets, το 

χωριό Krepost, το χωριό Popovets, δήμος Στάμπολοβο και το χωριό Ζίμοβινα, κομμούνα. 

Σταμπόλοβο. Φυσικά, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων που συλλέγονται, αυτό 

αντιπροσωπεύει ένα στιγμιότυπο στο ηλεκτρονικό μητρώο και μια άλλη εικόνα είναι δυνατή σε 

μια επόμενη περίοδο μετά την αναφορά. 

ΕΙΚΟΝΑ 16. Παραγωγοί και έμποροι βιολογικά παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων στο δήμο Ντιμιτρόβγκραντ σύμφωνα με τη νομική τους μορφή 

 

Υπάρχουν 45 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου, διατηρώντας την 

τάση σε περιφερειακό επίπεδο για μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγών στον τομέα της φυτικής 

παραγωγής. Το 68,9% είναι το μερίδιο της φυτικής παραγωγής στο μείγμα των πιστοποιημένων 

δραστηριοτήτων στον δήμο Ντιμιτρόβγκραντ. Με το μικρότερο μερίδιο έχει η επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, με την οποία 

ασχολείται μόνο 1 ιδιωτική επιχείρηση (ιδιώτης). Η βιολογική κτηνοτροφία στον δήμο 

Ντιμιτρόβγκραντ σχετίζεται με τη μελισσοκομία, αντίστοιχα με την παραγωγή μελιού και 

9%

91%

Νομικά πρόσωπα

Φισηκα προσωπα
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μελισσοκομικών προϊόντων. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα δεδομένα για τις 

πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου Ντιμιτρόβγκραντ. 

ΕΙΚΟΝΑ 17. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του Δήμου Ντιμιτρόβγκραντ 

 

Στον δήμο του Ντιμιτρόβγκραντ, ο μεγαλύτερος αριθμός βιολογικών παραγωγών καλλιεργεί 

μέλισσες, κεράσια και αμύγδαλα, που αποτελεί το 26,7% του συνολικού αριθμού 

καλλιεργούμενων/εκτελούμενων βιολογικών δραστηριοτήτων. 4 είναι ΜΑΠ που καλλιεργούν 

κεράσια, 4 είναι επίσης εκείνα που καλλιεργούν αμύγδαλα το 2022/2023 και 4 παραγωγοί είναι 

επίσης εγγεγραμμένοι στην παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων. Η συνολική αξία 

των πιστοποιημένων περιοχών στον δήμο Ντιμιτρόβγκραντ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 

ανέρχεται σε 64,68 εκτάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα πιστοποιητικά βιολογικής 

επικράτειας έως το 2022, είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη έκταση στον δήμο του Ντιμιτρόβγκραντ 

καταλαμβάνεται από φουντούκια - 22,01 εκτάρια. με παραγωγή την ποσότητα των 7,25 τόνων. 

Στη δεύτερη θέση είναι η γη που καταλαμβάνεται από αμύγδαλα - 16,81 εκτάρια, και στην τρίτη 

- τα κεράσια με 14,44 εκτάρια.Η συνολική παραγωγή που αναφέρθηκε στα πιστοποιητικά 

βιολογικών παραγωγών το 2022 στο Ντιμιτρόβγκραντ ανήλθε σε 148,89 τόνους. Η καλύτερη 

απόδοση το 2022 αναφέρεται για: ωρίμανση κερασιού - 57,15 t; καρπούζια - 31 είδη? πατάτες, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων – 16 είδη. μελισσοκομικά προϊόντα - 13,86 τόνοι 

και μηδική, όπου παρήχθη ποσότητα 10,62 τόνων. 

Όσον αφορά την κτηνοτροφία το 2022, στην επικράτεια του δήμου Ντιμιτρόβγκραντ, υπάρχουν 

στοιχεία από το Μητρώο για την ωοτοκία 710 οικογενειών μελισσών. 

ΕΙΚΟΝΑ 18. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων επιμέρους δραστηριοτήτων από 

τους παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που 

παράγονται βιολογικά στο Δήμο Ντιμιτρόβγκραντ 

69%

11%

2%

18%

Εκτροφή φυτών

Κτηνοτροφία

Επεξεργασία

Εμπόριο ή/και αποθήκευση 
βιολογικών προϊόντων



 

79 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

 

Στον τομέα του εμπορίου ή/και αποθήκευσης βιολογικών προϊόντων στο Δήμο Ντιμιτρόβγκραντ, 

πραγματοποιείται η ακόλουθη παραγωγή: βιολογικό μέλι, φουντούκι ,ταχίνι φουντουκιού, 

βιολογικοί ζωμοί, βιολογικοί πουρέδες, (βιολογικά βρεφικά και μεταβατικά τρόφιμα, ταχίνι 

φουντουκιού, αλεύρι φουντουκιού, βιολογικό αγελαδινό τυρί, βιολογικό αγελαδινό τυρί, 

(βιολογικό αγελαδινό γιαούρτι, (βιολογικό παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη περιοχή με 

βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς και την 

παραγόμενη/καλλιεργούμενη παραγωγή το 2022, συμπεριλαμβανομένης. ο αριθμός των 

ζωικών μονάδων στον κλάδο «κτηνοτροφίας» τον Ιανουάριο του 2023. Τα στοιχεία αυτά 

προέρχονται από τα πιστοποιητικά, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές 

κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Ντιμίτροβγκραντ 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

4

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

F1240-2 Κεράσια

F4000-3 Αμύγδαλο

I-03-01 Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων

I-03-22 Άλλα τρόφιμα

F1250 Δαμάσκηνα

F4000-2 Φουντούκι

P0000-11 Μηδική

10.8 Παραγωγή άλλων προϊόντων διατροφής

F2000-1  συκα

F4000-1 Καρύδι

I-03-02 Φρούτα και λαχανικά

I-03-13 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Q0000 Αγρανάπαυση

R1000 Πατάτες συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων

V2000-2 Μαρούλι

V2000-4 Σπανάκι

V3000-10 Καρπούζια

V3000-4 Πεπόνια

V3000-7 Κολοκυθάκια

V3000-8 Κολοκύθες

V4000-11 Γλυκοπατάτα

V4000-15 παστινάκι

V4000-17 Άλλες καλλιέργειες λαχανικών

W1000-1 Αμπελώνες
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Κτηνοτροφία 

A6710R Μελισσοκομία 

και μελισσοκομικά 

προϊόντα 

4 - 13,86 710,00 

Εκτροφή φυτών F1240-2 Κεράσια 4 14,44 57,15 - 

Εκτροφή φυτών F4000-3 Αμύγδαλο 4 16,81 2,85 - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

I-03-01 Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση βιολογικών 

προϊόντων 

3 - - - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

I-03-22 Άλλα τρόφιμα 3 - - - 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 2 2,74 3,06 - 

Εκτροφή φυτών F4000-2 Φουντούκι 2 22,01 7,25 - 

Εκτροφή φυτών P0000-11 Μηδική 2 4,38 10,62 - 

Επεξεργασία 
10.8 Παραγωγή άλλων 

προϊόντων διατροφής 
1 - - - 

Εκτροφή φυτών F2000-1  συκα 1 0,35 0,05 - 

Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 1 2,16 0,08 - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

I-03-02 Φρούτα και 

λαχανικά 
1 - - - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών προϊόντων 

I-03-13 Γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα 
1 - - - 

Εκτροφή φυτών Q0000 Αγρανάπαυση 1 1,25 - - 

Εκτροφή φυτών 

R1000 Πατάτες 

συμπεριλαμβανομένης 

της παραγωγής σπόρων 

1  16 - 

Εκτροφή φυτών V2000-2 Μαρούλι 1  0,03 - 

Εκτροφή φυτών V2000-4 Σπανάκι 1  0,45 - 

Εκτροφή φυτών V3000-10 Καρπούζια 1  31 - 

Εκτροφή φυτών V3000-4 Πεπόνια 1  0,15 - 

Εκτροφή φυτών V3000-7 Κολοκυθάκια 1  1,8 - 

Εκτροφή φυτών V3000-8 Κολοκύθες 1  1,5 - 

Εκτροφή φυτών V4000-11 Γλυκοπατάτα 1   - 

Εκτροφή φυτών V4000-15 παστινάκι 1  0,45 - 

Εκτροφή φυτών 
V4000-17 Άλλες 

καλλιέργειες λαχανικών 
1  0,09 - 

Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 1 0,54 2,5 - 

3.2. Δήμος Ivaylovgrad 
Στην επικράτεια του δήμου Ivaylovgrad, είναι εγγεγραμμένοι 17 παραγωγοί γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον κατατάσσει 

στην 5η θέση στην περιοχή του Haskovo ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στους 

δήμους. Η πλειοψηφία των φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά πρόσωπα (ΠΕ). Υπάρχουν μόνο 

3 νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στην επικράτεια του δήμου - Ahrida Bio EOOD, ISHMINA 

EOOD και SP ENERGY EOOD. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει στοιχεία για τις εγγραφές 17 

φορέων στον δήμο του Ivaylovgrad. 4 από τους χειριστές είναι εγγεγραμμένοι στο χωριό Plevun, 
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1 είναι εγγεγραμμένος στο χωριό Kondovo και οι υπόλοιποι 12 είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτικό 

κέντρο. 

ΕΙΚΟΝΑ 19. Παραγωγοί γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με βιολογικό τρόπο στο 

Δήμο του Ivaylovgrad από εγγεγραμμένους οικισμούς 

 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες για τους χώρους εργασίας των παραγωγών, που παρουσιάζονται 

στο σχήμα 20, δείχνουν μια διαφορετική εικόνα - σε 8 οικισμούς βρίσκονται οι πιστοποιημένες 

περιοχές των βιολογικών παραγωγών από το Ivaylovgrad. 

ΕΙΚΟΝΑ 20. Πληροφορίες για τους χώρους εργασίας εγγεγραμμένων κατασκευαστών στην 

επικράτεια του Δήμου Ivaylovgrad 

 

ΕΙΚΟΝΑ 21. Παραγωγοί και έμποροι γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

βιολογικά στο δήμο του Ivaylovgrad σύμφωνα με τη νομική τους μορφή 

12

1

4

0 2 4 6 8 10 12 14

Ivaylovgrad

χωριό Κόντοβο

χωριό Plevun

2

2

1

1

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

πόλη Ivaylovgrad

χωριό Kostilkovo

Χωριό Ζελέζαρι

χωριό Κόντοβο

χωριό Plevun

Χωριό Siv Kladenets

Χωριό Belopolyane

χωριό Οδρίντσι
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Υπάρχουν 26 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου και το μερίδιο των 

παραγωγών στον τομέα της φυτικής παραγωγής επιβεβαιώνει αναμφίβολα το προφίλ φυτικής 

παραγωγής της βιολογικής παραγωγής στον δήμο του Ivaylovgrad. Μόλις το 11,5% είναι το 

μερίδιο της κτηνοτροφίας στο μείγμα των πιστοποιημένων επιμέρους δραστηριοτήτων του 

δήμου. Σχετίζεται μόνο με τη μελισσοκομία, αντίστοιχα την παραγωγή μελιού και 

μελισσοκομικών προϊόντων. Όσον αφορά την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο στον δήμο του Ivaylovgrad, τα στοιχεία δείχνουν 

ότι περισσότερα από τα ¾ των προϊόντων είναι βιολογικά και το 18% είναι αυτά σε μεταβατικό 

στάδιο. 

ΕΙΚΟΝΑ 22. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του Δήμου Ivaylovgrad 

 

Στον δήμο του Ivaylovgrad, ο μεγαλύτερος αριθμός βιολογικών παραγωγών καλλιεργεί 

δαμάσκηνα, μέλισσες, κεράσια, καρύδια και αμύγδαλα, που αποτελεί το 50% του συνολικού 

18%

82%

Νομικά πρόσωπα

Φισηκα προσωπα

88%

12%

Εκτροφή φυτών

Κτηνοτροφία
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αριθμού των καλλιεργούμενων/εκτελούμενων βιολογικών επιμέρους δραστηριοτήτων. Οι 

περισσότεροι χειριστές – 4 παράγουν δαμάσκηνα. 3 είναι και αυτοί που το 2022 διατηρούν 

μελίσσια και παράγουν μελισσοκομικά προϊόντα. Υπάρχουν 2 χειριστές με εκτάσεις φυτεμένες 

με κεράσια, καρυδιές και αμύγδαλα. 

117,9 εκτάρια συνολικά είναι οι περιοχές με βιολογική παραγωγή στην επικράτεια του δήμου 

Ivaylovgrad. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη περιοχή έως το 2022, 

είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη έκταση στον δήμο του Ivaylovgrad από τις πιστοποιημένες 

βιολογικές περιοχές καταλαμβάνεται από κόλιανδρο - 42,52 εκτάρια. Στη δεύτερη θέση όσον 

αφορά τις πιστοποιημένες εκτάσεις βρίσκονται οι αμπελώνες - 20,72 εκτάρια, που 

αντιπροσωπεύουν τον παραδοσιακό πολιτισμό και τη δραστηριότητα του δήμου. 

Το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα πιστοποιητικά των εγγεγραμμένων στο 

δήμο, θα εγγραφούν συνολικά 288,65 τόνοι βιολογικών προϊόντων. Το 70% αυτής της 

παραγωγής σχετίζεται με την παραγωγή καρπουζιών - 119 τόνοι Στη δεύτερη θέση είναι η 

παραγωγή οινοποιητικών αμπελώνων σε ποσότητα 62 τόνων. 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 23. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων δραστηριοτήτων από τους 

παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο στον 

δήμο του Ivaylovgrad 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πιστοποιημένη περιοχή με βιολογικά γεωργικά προϊόντα 

και τρόφιμα, καθώς και την παραγωγή/καλλιεργούμενη παραγωγή το 2022, για την οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο ηλεκτρονικό μητρώο βιολογικής παραγωγής από τον 

Ιανουάριο του 2023. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης βιολογικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στον δήμο Ivaylovgrad 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

4
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F1250 Δαμάσκηνα

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

F1240-2 Κεράσια

F4000-1 Καρύδι

F4000-3 Αμύγδαλο

C1110-3 Μονόκοκκο ορθογραφία

C1110-5 Ορθογραφία

F1210 Ροδάκινα

I5000-39 Αψιθιά

I5000-4 κόλιανδρος

I5000-46 Άλλες άλλες φαρμακευτικές και αρωματικές καλλιέργειες 
(αψιθιά, τσάι από τοιχώματα)

Q0000 Αγρανάπαυση

R1000 Πατάτες συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων

V3000-10 Καρπούζια

V3000-4 Πεπόνια

W1000-1 Αμπελώνες
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(τόνοι) έως 

το 2022 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή 

φυτών 
F1250 Δαμάσκηνα 4 6,57 18,50 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
3 - 3,05 130 

Εκτροφή 

φυτών 
F1240-2 Κεράσια 2 4,37 11,60 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F4000-1 Καρύδι 2 3,29 0,50 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F4000-3 Αμύγδαλο 2 4,23 0,55 - 

Εκτροφή 

φυτών 
C1110-3 Μονόκοκκο ορθογραφία 1 8,54 4,10 - 

Εκτροφή 

φυτών 
C1110-5 Ορθογραφία 1 4,53 6,80 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F1210 Ροδάκινα 1 1,43  - 

Εκτροφή 

φυτών 
I5000-39 Αψιθιά 1 0,56 0,13 - 

Εκτροφή 

φυτών 
I5000-4 κόλιανδρος 1 42,52 40,9 - 

Εκτροφή 

φυτών 

I5000-46 Άλλες άλλες 

φαρμακευτικές και αρωματικές 

καλλιέργειες (αψιθιά, τσάι από 

τοιχώματα) 

1 0,4 0,02 - 

Εκτροφή 

φυτών 
Q0000 Αγρανάπαυση 1 6,52  - 

Εκτροφή 

φυτών 

R1000 Πατάτες 

συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής σπόρων 

1 3,55 16,00 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V3000-10 Καρπούζια 1 9,44 119 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V3000-4 Πεπόνια 1 1,23 5,5 - 

Εκτροφή 

φυτών 
W1000-1 Αμπελώνες 1 20,72 62 - 

 

 

 

3.3. δήμος Lyubimets 
 

Στον δήμο Lyubimets, είναι εγγεγραμμένοι 12 παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον κατατάσσει στην 6η θέση στην περιοχή 

του Χάσκοβο ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στους δήμους. Στο δήμο δεν 
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υπάρχουν εγγεγραμμένοι μεταποιητές και έμποροι πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. 

Πάνω από το 80% των φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά πρόσωπα (ΠΕ). 2 είναι τα νομικά 

πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του δήμου - Bionats Ltd., καλλιεργώντας 

φουντούκια και καρυδιές, και η NOVI SAKAR EOOD, που καλλιεργεί αμπελώνες κρασιού. Το 

παρακάτω σχήμα παρουσιάζει δεδομένα για τις εγγραφές 12 φορέων στον δήμο Lyubimets. 

ΕΙΚΟΝΑ 24. Παραγωγοί γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με βιολογικό τρόπο στο 

Δήμο Lyubimets σύμφωνα με εγγεγραμμένους οικισμούς 

 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους εργασίας των παραγωγών δείχνουν 

συγκέντρωση βιολογικών παραγωγών στην πόλη Lyubimets. Υπάρχουν επίσης δύο παιδικές 

χαρές στο χωριό Georgi Dobrevo, το χωριό Vaskovo. και το χωριό Valche Pole. 

Υπάρχουν 16 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου και το μερίδιο των 

παραγωγών στον τομέα της φυτικής παραγωγής υπογραμμίζει το φυτικό προφίλ της βιολογικής 

παραγωγής στον δήμο Lyubimets. Το 12,5% είναι το μερίδιο της κτηνοτροφίας στο βιολογικό 

μείγμα του δήμου. Σχετίζεται με τη μελισσοκομία, δηλαδή την παραγωγή μελιού και 

μελισσοκομικών προϊόντων, η οποία αντιμετωπίζεται από δύο ΠΑ. Όσον αφορά την ποιότητα 

των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο στον δήμο 

Lyubimets, τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε αντίθεση με τους δήμους Ivaylovgrad και Dimitrovgrad 

κ.λπ. στους δήμους, εδώ το μερίδιο των "προϊόντων σε μετάβαση" είναι μεγαλύτερο και, κατά 

συνέπεια, χρειάζονται περισσότερα χρόνια για να αποκτηθεί η βιολογική κατάσταση των 

προϊόντων που παράγονται στο Lyubimets. Το 36% των πιστοποιημένων προϊόντων και 

περιοχών είναι «σε μετάβαση στη βιολογική παραγωγή». 

 

ΕΙΚΟΝΑ 25. Ποιότητα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά στο 

δήμο Lyubimets 
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Όσον αφορά την πιστοποιημένη παραγωγή - στον δήμο Lyubimets, οι περισσότεροι βιολογικοί 

παραγωγοί καλλιεργούν δαμάσκηνα, μέλισσες, πατάτες και ντομάτες, που αποτελεί το 62,5% 

του συνολικού αριθμού των βιολογικών επιμέρους δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός χειριστών - 4 τον αριθμό - καλλιεργούν δαμάσκηνα. Υπάρχουν δύο που 

το 2022 εκτρέφουν μελίσσια και παράγουν μελισσοκομικά προϊόντα. Στις υποδραστηριότητες 

"παραγωγή πατάτας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων" και "ντομάτας" 

αναφέρονται δύο φορείς εκάστοτε. Διατηρείται η τάση σε επίπεδο περιφέρειας για μικρότερο 

αριθμό κτηνοτρόφων που εκτρέφουν ζώα. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη έκταση από το 2022, είναι σαφές ότι οι 

καρυδιές έχουν τη μεγαλύτερη έκταση στον δήμο Lyubimets - 24 εκτάρια, ακολουθούμενες από 

αμπελώνες κρασιού - 16,52 εκτάρια. Η συνολική πιστοποιημένη έκταση στον δήμο Lyubimets 

ανέρχεται σε 69,98 εκτάρια. Η μικρότερη περιοχή αναφέρεται στην υπο-δραστηριότητα "μόνιμα 

γρασίδι (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια)" - 0,27 εκτάρια. 

Όσον αφορά την παραγόμενη παραγωγή, από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σαφές ότι η συνολική 

ποσότητα βιολογικού προϊόντος που παρήχθη στον δήμο Lyubimets το 2022 είναι 136,62 τόνοι, 

γεγονός που τοποθετεί τον δήμο Lyubimets στην 7η θέση της περιφέρειας. Με τη μεγαλύτερη 

παραγωγή το 2022 στον δήμο είναι η δραστηριότητα «Πατάτες, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής σπόρων» - 36,10 τόνοι, ακολουθούμενη από την παραγωγή τομάτας - 32,8 και την 

παραγωγή τομάτας - θερμοκηπίου (26 τόνοι) 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 26. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά στον 

δήμο Lyubimets 

64%

36%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Προϊόν σε μετάβαση
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πιστοποιημένη περιοχή με βιολογικά γεωργικά προϊόντα 

και τρόφιμα, καθώς και την παραγωγή/καλλιεργούμενη παραγωγή το 2022, για την οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο ηλεκτρονικό μητρώο βιολογικής παραγωγής από τον 

Ιανουάριο του 2023. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης βιολογικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Lyubimets 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών με 

παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός ζωικών 

μονάδων/ Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 4 7,14 17,92 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
2 - 4,50 480 

Εκτροφή φυτών 
R1000 Πατάτες συμπεριλαμβανομένης 

της παραγωγής σπόρων 
2 3,44 36,10 - 

Εκτροφή φυτών V3000-1 Ντομάτες 2 5,06 32,80 - 

Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 1 24,00  - 

Εκτροφή φυτών F4000-2 Φουντούκι 1 7,77  - 

Εκτροφή φυτών 
J0000-1 Μόνιμα γρασίδι (βοσκοτόπια 

και βοσκοτόπια) 
1 0,27  - 

Εκτροφή φυτών V3000-1-6 Ντομάτες - θερμοκήπιο 1 0,30 26,00 - 

Εκτροφή φυτών V4000-8 Κρεμμύδι 1 2,48 17,5 - 

Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 1 19,52  - 

 

3.4. Δήμος Ματζάροβο 

Ο δήμος του Madzharovo, μαζί με τους δήμους Simeonovgrad, Mineralni Bani και Stambolovo, 

βρίσκεται στο κάτω μέρος των δήμων της περιοχής όσον αφορά τον αριθμό των εγγεγραμμένων 

βιολογικών παραγωγών. Το γεγονός αυτό μπορεί να συνδεθεί με τα αρνητικά δημογραφικά 
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V3000-1-6 Ντομάτες - θερμοκήπιο

V4000-8 Κρεμμύδι

W1000-1 Αμπελώνες
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χαρακτηριστικά του δήμου, καθώς και με την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης και ανάπτυξης τα 

τελευταία χρόνια. Στην επικράτεια του Δήμου Madjarovo, είναι εγγεγραμμένοι 9 παραγωγοί και 

1 μεταποιητής (σύνολο 10 χειριστές) γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον κατατάσσει στην 8η θέση στην περιοχή Haskovo ως προς τον 

αριθμό των φορέων εγγεγραμμένοι στους δήμους. Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι πωλητές 

πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στο δήμο. Σε σχέση με το προφίλ των χειριστών 

σύμφωνα με τη νομική τους μορφή, τα στοιχεία δείχνουν ότι 8 είναι φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες 

και 2 νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του δήμου 

είναι η Hive OOD, που καλλιεργεί γαϊδουράγκαθο και τριφύλλι, καθώς και η ET Blagovesta 

Vasilieva, που ασχολείται με την επεξεργασία και κονσερβοποίηση κρέατος και την παραγωγή 

προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων τεμαχίων κρέατος, κονσερβοποιημένων κρέατος 

και λαχανικών, κρέατος παρασκευάσματα - κιμάς· ωμό λουκάνικο· ωμά αποξηραμένα εδέσματα 

και λουκάνικα). Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει στοιχεία για τις εγγραφές των δέκα φορέων 

εκμετάλλευσης στον δήμο Madjarovo. 

ΕΙΚΟΝΑ 27. Παραγωγοί και μεταποιητές γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο στο Δήμο Madjarovo από εγγεγραμμένους οικισμούς 

 

Στο μητρώο υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες μόνο για 4 χώρους εργασίας της ZP - το χωριό 

Borislavtsi, την πόλη Madjarovo, το χωριό Efrem και το χωριό Senoklas. 

Υπάρχουν 25 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου. Τα 16 από αυτά 

σχετίζονται με την εκτροφή φυτών, τα 8 με την εκτροφή ζώων και 1 μεταποιητής εργάζεται 

στον τομέα της επεξεργασίας κρέατος και της συντήρησης και παραγωγής προϊόντων κρέατος. 

Η κτηνοτροφία στον δήμο Madjarovo είναι καλύτερα ανεπτυγμένη σε σύγκριση με άλλους 

δήμους της περιοχής όσον αφορά το σχετικό βάρος της βιομηχανίας. Η κτηνοτροφία στο δήμο 

συνδέεται κυρίως με την εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών για σφαγή, την εκτροφή 
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μελισσοσμηνών και, κατά συνέπεια, την παραγωγή μελιού. Υπάρχει επίσης επιμέρους 

δραστηριότητα εδώ που σχετίζεται με την επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και την 

παραγωγή προϊόντων κρέατος, η οποία πιθανότατα σχετίζεται με την παραγωγή τοπικών 

βιολογικών επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο στον δήμο Madjarovo, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 70% των προϊόντων 

είναι βιολογικά και το υπόλοιπο 30% είναι εκείνα σε μεταβατικό στάδιο. 

ΕΙΚΟΝΑ 28. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του Δήμου Madjarovo 

 

Στον δήμο Madjarovo, οι πιο πιστοποιημένες βιολογικές επιμέρους δραστηριότητες σχετίζονται 

με: μόνιμους ή προσωρινούς βοσκότοπους για βοσκή ζώων (βοσκότοποι και meri για βοσκή), 

λιβάδια κοπής, μηδική και μελισσοκομία, που αποτελούν το 64% του συνολικού αριθμού 

καλλιεργούμενων/ πραγματοποίησε βιολογικές επιμέρους δραστηριότητες . Οι δραστηριότητες 

αυτές σχετίζονται κυρίως με την πάχυνση ζώων και την παροχή βιολογικών περιοχών για βοσκή 

ζώων, μηδικής κ.λπ. Μετά από αυτές, οι πιο παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ασχολούνται με 

την εκτροφή βουβάλων και βοοειδών, καθώς και με την εκτροφή ζβέζνταν. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 29. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά στον 

δήμο Madjarovo 

64%

32%
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Εκτροφή φυτών

Κτηνοτροφία

Επεξεργασία
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Δεδομένου ότι τα δημόσια έγγραφα των διαφόρων ελεγκτικών φορέων που πιστοποιούν τη 

βιολογική παραγωγή περιέχουν διαφορετικούς όγκους πληροφοριών, δεν μπορεί να συναχθεί 

σαφής τάση όσον αφορά τις περιοχές και την ποσότητα παραγωγής. Ωστόσο, έχει γίνει μια 

ανασκόπηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην περίπτωση του δήμου Madjarovo και 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στον δήμο Madjarovo 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
4 - 5,80 485 

Εκτροφή 

φυτών 

J0000-2 Μόνιμοι ή προσωρινοί 

βοσκότοποι για ζώα βοσκής 

(βοσκότοποι και βοσκοτόπια) 

4 1317,17 93,86 - 

Εκτροφή 

φυτών 
J0000-4 Λιβάδια κοπής 4 124,85 362,41 - 

Εκτροφή 

φυτών 
P0000-11 Μηδική 4 35,14 96,02 - 

Κτηνοτροφία A2000B Βοοειδή 2 - 25,76 638 

Κτηνοτροφία 
A2000B Βοοειδή και βουβάλια για 

σφαγή 
2 - 45,70 751 

Εκτροφή 

φυτών 
P0000-14 Starry 2 7,95 19,39 - 

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

J0000-2 Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για ζώα βοσκής 
(βοσκότοποι και βοσκοτόπια)

J0000-4 Λιβάδια κοπής

P0000-11 Μηδική

A2000B Βοοειδή

A2000B Βοοειδή και βουβάλια για σφαγή

P0000-14 Starry

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων 
κρέατος

I5000-15 Γαϊδουράγκαθο

P0000-12 Τριφύλλι
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Επεξεργασία 

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση 

κρέατος και παραγωγή προϊόντων 

κρέατος 

1 - - - 

Εκτροφή 

φυτών 
I5000-15 Γαϊδουράγκαθο 1 1,45 0,20 - 

Εκτροφή 

φυτών 
P0000-12 Τριφύλλι 1 6,68 3,94 - 

 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από τον Ιανουάριο του 2023, η συνολική βιολογική πιστοποιημένη 

έκταση είναι 1493,24 εκτάρια. Το 88% αυτής της επικράτειας συνδέεται με μόνιμους ή 

προσωρινούς βοσκότοπους για βοσκή ζώων. Με τις λιγότερο πιστοποιημένες περιοχές είναι η 

υποδραστηριότητα «P0000-12 Clover». Όσον αφορά την ποσότητα της παραγόμενης 

παραγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2022 η πιο βιολογική παραγωγή είναι ο σανός λιβαδιού, 

η μηδική και η παραγωγή από μόνιμους ή προσωρινούς βοσκότοπους για βοσκή ζώων. Το 2022, 

περισσότεροι από 71 τόνοι βιολογικών προϊόντων αναφέρονται στην επιμέρους δραστηριότητα 

«εκτροφή βουβαλιών και βοοειδών». Η παραγωγή γαϊδουράγκαθου καταγράφηκε με τη 

μικρότερη παραγωγή. Για τον κτηνοτροφικό τομέα το 2022, τα στοιχεία δείχνουν την παρουσία 

751 βουβαλιών και βοοειδών, 638 βοοειδών και 485 αποικιών μελισσών. 

3.5. Δήμος Mineralni Bani 
Στον δήμο Mineralni Bani, είναι εγγεγραμμένοι 4 παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον κατατάσσει στην προτελευταία 

θέση στην περιοχή Haskovo ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στον δήμο. Στο 

δήμο δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μεταποιητές και έμποροι πιστοποιημένων βιολογικών 

προϊόντων. Ένας χειριστής είναι η YUL, που δραστηριοποιείται στην επικράτεια του δήμου - 

Toplikos-2008 EOOD, καλλιεργώντας καρύδια στο χωριό Καραμάντσι. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ηλεκτρονικού μητρώου, από τον Ιανουάριο του 2023, τρεις από τους 

εγγεγραμμένους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων βρίσκονται στην επικράτεια του χωριού 

Καραμάντσι και ο άλλος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτικό κέντρο - το χωριό Μινεράλνι Μπάνι. 

Οι χώροι εργασίας των εγγεγραμμένων βιοτεχνών στο δήμο βρίσκονται στα εδάφη των χωριών: 

Καραμάντσι, Σαρνίτσα, Κόλετς και Μπριάστοβο. 

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων του δήμου έχουν πιστοποιήσει 11 επιμέρους 

δραστηριότητες. Από αυτές μόνο 1 υποδραστηριότητα σχετίζεται με τη μελισσοκομία και την 

παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων. 

Αναφορικά με την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο στον δήμο Μινεράλνι Μπάνι, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπερισχύει τα βιολογικά 

προϊόντα. Μόνο 1 από τα πιστοποιημένα προϊόντα βρίσκεται σε «μετάβαση στη βιολογική 

παραγωγή». 

Όσον αφορά την πιστοποιημένη παραγωγή - στον δήμο Μινεράλνι Μπάνι, οι πιο βιολογικοί 

παραγωγοί καλλιεργούν κεράσια και δαμάσκηνα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία για την 

πιστοποιημένη έκταση και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος έως το 2022, είναι σαφές 
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ότι τα κεράσια έχουν τη μεγαλύτερη έκταση στον δήμο Mineralni Bani με πιστοποιημένα 

βιολογικά προϊόντα - 8,11 εκτάρια, για τα οποία το 2022 αναφέρουν οι αρχές πιστοποίησης η 

παραγωγή σε ποσότητα 11,75 τόνων. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη εγγεγραμμένη παραγωγή 

στο δήμο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Στη δεύτερη θέση ως προς την έκταση βρίσκεται 

η παραγωγή καρυδιών - 5,73 ha, όπου η παραγωγή είναι σημαντικά μικρότερη - 0,8 τόνοι έως 

το 2022.  

ΕΙΚΟΝΑ 30. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό 

τρόπο στο δήμο Μινεράλνι Μπάνι 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

τον Ιανουάριο του 2023, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές κατηγορίες 

δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Mineralni Bani 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή φυτών F1240-2 Κεράσια 3 8,11 11,75 - 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 2 1,92 2,90 - 

Κτηνοτροφία 

A6710R Μελισσοκομία 

και μελισσοκομικά 

προϊόντα 

1 - 0,01 1 

3

2

1

1

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

F1240-2 Κεράσια

F1250 Δαμάσκηνα

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

F3000-3 Αρώνια

F4000-1 Καρύδι

F4000-3 Αμύγδαλο

J0000-4 Λιβάδια κοπής

V2000-4 Σπανάκι
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Εκτροφή φυτών F3000-3 Αρώνια 1 2,13 1,00 - 

Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 1 5,73 0,80 - 

Εκτροφή φυτών F4000-3 Αμύγδαλο 1 0,37  - 

Εκτροφή φυτών J0000-4 Λιβάδια κοπής 1 4,44 2,79 - 

Εκτροφή φυτών V2000-4 Σπανάκι 1 3,04 3,04 - 

3.6. Δήμος Σβίλενγκραντ 

Στη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων επιχειρηματιών στο μητρώο 

παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο από τον Ιανουάριο του 2023 βρίσκεται η επικράτεια του δήμου Svilengrad 

(61 είναι παραγωγοί και 1 είναι έμπορος - συνολικά 62 χειριστές ). Το κυρίαρχο μερίδιο των 

φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά πρόσωπα (PE) - 54. 8 είναι τα νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του δήμου - BIO 2014 EOOD, Grani Ellas EOOD, ECO NUTS 

OOD, Eno Land EOOD, ET Trashen Nuts - Martin Lambov , Αγροτικός Συνεταιρισμός Ecosladun , 

Idea Deya Ltd. και Teodoshev-2014 Ltd. 

ΕΙΚΟΝΑ 31. Παραγωγοί και έμποροι γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

βιολογικά στο δήμο του Σβίλενγκραντ σύμφωνα με τη νομική τους μορφή 

 

Η κατανομή των φορέων εκμετάλλευσης στο δήμο του Σβίλενγκραντ ανά εγγραφή ανά 

πληθυσμό παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Τα στοιχεία δείχνουν τη συγκέντρωση των 

εγγεγραμμένων χειριστές στο δημοτικό κέντρο - την πόλη Svilengrad. Πέντε παραγωγοί είναι 

εγγεγραμμένοι στο χωριό Λεύκα και δύο στα χωριά Λίσοβο και Μόμκοβο ο καθένας. Στους 

άλλους οικισμούς, σύμφωνα με το μητρώο, είναι εγγεγραμμένος 1 χειριστής ο καθένας. Είναι 

ενδιαφέρον ότι στο χωριό Λίσοβο, όπου σύμφωνα με στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού 

και το ταμείο στέγασης NSI το 2021 υπάρχουν 4 κάτοικοι, υπάρχουν δύο εγγεγραμμένοι 

13%

87%

Νομικά πρόσωπα

Φισηκα προσωπα
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παραγωγοί - 1 παραγωγός αμυγδάλων και 1 παραγωγός πιστοποιημένων δαμάσκηνων, 

κρεμμυδιών, βερίκοκων. , αμύγδαλα και λιβάδια για κούρεμα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32. Παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο στο Δήμο του Svilengrad από εγγεγραμμένους οικισμούς 
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα, σκιαγραφούνται σαφώς 

δύο οικισμοί, στα εδάφη των οποίων υπάρχει συγκέντρωση βιολογικών παραγωγών - το χωριό 

Levka και το χωριό Mladinovo, όπου συνολικά 22 χειριστές καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα. 

Υπάρχουν επίσης οικισμοί εκτός του δήμου Svilengrad, στα εδάφη των οποίων βρίσκονται οι 

χώροι εργασίας των εγγεγραμμένων στο Svilengrad - δύο χωριά στον δήμο Topolovgrad - το 

χωριό Radovets και το χωριό Planinovo, καθώς και 3 χωριά στο δήμος Lyubimets - το χωριό 

Georgi Dobrevo, το χωριό Yerushalimovo και το χωριό Oryahovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 33. Πληροφορίες για τους χώρους εργασίας των εγγεγραμμένων κατασκευαστών 

στην επικράτεια του δήμου Svilengrad 

49
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χωριό Studena
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Υπάρχουν 107 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου, διατηρώντας την 

τάση σε επίπεδο περιφέρειας για κυρίαρχο μερίδιο παραγωγών στον τομέα της φυτικής 

παραγωγής. Το 96,3% είναι το μερίδιο της φυτικής παραγωγής στο μείγμα των πιστοποιημένων 

επιμέρους δραστηριοτήτων στον δήμο του Svilengrad. Με το μικρότερο μερίδιο έχει η «Εμπορία 

ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων», όπου μόνο 1 JU (Γρανή Ελλάς ΕΟΟΔ) εργάζεται με 

βιολογικό ηλίανθο, καλαμπόκι, σκληρό σιτάρι και ελαιοκράμβη. Η βιολογική κτηνοτροφία στον 

δήμο του Σβίλενγκραντ σχετίζεται με τη μελισσοκομία, αντίστοιχα με την παραγωγή 

μελισσοκομικών προϊόντων στα χωριά Levka και Mezek και στην πόλη Svilengrad. Το παρακάτω 

σχήμα παρουσιάζει τα δεδομένα για τις πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του 

δήμου του Svilengrad. 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 34. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του Δήμου Svilengrad 

11

11

6

6

4

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12

χωριό Λεύκα

χωριό Mladinovo

Χωριό Raikova Mogila

χωριό Kapitan Andreevo

Πόλη Σβίλενγκραντ

χωριό Λισοβο

χωριό Sladun

Χωριό Dervishka Mogila

Χωριό Παστρογόρ

χωριό Dimitrovche

χωριό Studena

χωριό Radovets, κοινότητα. Τοπολόβγκραντ;

το χωριό Μεζέκ

χωριό Βάρνικ
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Χωριό Planinovo, κοινότητα. Τοπολόβγκραντ

Χωριό Ravna Gora

Χωριό Georgi Dobrevo, κοινότητα.Λιουμπιμετς
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χωριό Κοστούρ

χωριό Oryahovo, κοινότητα Λιουμπιμετς
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Όσον αφορά την πιστοποιημένη παραγωγή - στον δήμο του Svilengrad, οι πιο βιολογικοί 

παραγωγοί καλλιεργούν κρεμμύδια, αμύγδαλα, καρύδια και δαμάσκηνα, που αποτελεί το 36,5% 

του συνολικού αριθμού καλλιεργούμενων/εκτελούμενων βιολογικών δραστηριοτήτων. 16 είναι 

οι παραγωγοί που καλλιεργούν κρεμμύδια, 12 είναι επίσης αυτοί που καλλιεργούν αμύγδαλα 

το 2022. 11 είναι οι χειριστές με εκτάσεις σπαρμένες με καρυδιές και 9 οι χειριστές με ωοτοκία 

δαμάσκηνου. Την έκτη θέση σε αριθμό καταλαμβάνουν οι αγρανάπαρες και τα πεπόνια. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη περιοχή δείχνουν ότι για το 2022, 1059,12 εκτάρια 

εκτάσεων πιστοποιήθηκαν ως βιολογικά/σε μεταβατικό στάδιο, με τα οποία ο δήμος του 

Σβίλενγκραντ κατατάσσεται δεύτερος ως προς τις βιολογικές εκτάσεις στο σύστημα ελέγχου 

βιολογικής παραγωγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2022, είναι σαφές ότι η 

μεγαλύτερη έκταση στον δήμο του Σβίλενγκραντ από τις πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές 

καταλαμβάνεται από γαϊδουράγκαθο - 275,02 εκτάρια, όπου η παραγωγή για το 2022 ανέρχεται 

σε 133,98 τόνους. μόνιμα βοσκήσιμες εκτάσεις (βοσκοτόπια και μερί για βοσκή) - 147,97 εκτάρια 

με 147,81 τόνους παραγωγής. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι καρυδιές με 129,11 εκτάρια. Οι 

εκτάσεις με αμύγδαλα είναι 81,39 εκτάρια και οι σπαρμένες με αρακά είναι 58,12 εκτάρια. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά, τα σύκα έχουν το 

μικρότερο μερίδιο στις βιολογικές περιοχές στο Svilengrad - 0,24 εκτάρια. 

Η συνολική ποσότητα βιολογικού προϊόντος που παρήχθη το 2022 από βιολογικούς χειριστές 

που είναι εγγεγραμμένοι στο δήμο του Σβίλενγκραντ είναι 1336,36 τόνοι. Με αυτό, ο δήμος του 

Σβίλενγκραντ κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των δήμων στην περιοχή του Χάσκοβο σύμφωνα με 

τον δείκτη "ποσότητα παραγόμενου βιολογικού προϊόντος". Το 30,14% είναι το μερίδιο το 2022 

των βιολογικών προϊόντων που παράγονται από επιχειρήσεις στο Svilengrad στο περιφερειακό 

βιολογικό μείγμα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιμέρους δραστηριότητες "V4000-8 

Onion", "V3000-4 Melon", "J0000-1 Μόνιμα γρασίδι (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια)" και "I5000-15 

Milk Thistle" αναφέρθηκαν με τις καλύτερες αποδόσεις. Οι παραγωγοί κρεμμυδιού 

συγκέντρωσαν 367,09 τόνους σε 53,68 εκτάρια γης και ακολουθούν οι παραγωγοί πεπονιού - 

261,95 τόνοι σε 46,89 εκτάρια γης. Στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 

96%

3%

1%

Εκτροφή φυτών

Κτηνοτροφία

Εμπόριο ή/και αποθήκευση 
βιολογικών προϊόντων
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κατατάσσονται οι μόνιμα χορτολιβαδικές εκτάσεις (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια) - 147,81 

τόνοι.Η ποσότητα γαϊδουράγκαθου που συγκομίστηκε το 2022 κατατάσσεται τέταρτη ως προς 

την ποσότητα συγκομιδής στον δήμο Svilengrad - 133,98 τόνοι ανά 275,02 εκτάρια γης. γη. 

Στην περίπτωση της δραστηριότητας "κτηνοτροφίας" το 2022 στην επικράτεια του δήμου 

Svilnegrad, υπάρχουν στοιχεία από το Μητρώο για την ωοτοκία 599 αποικιών μελισσών και, 

κατά συνέπεια, 12,3 τόνων βιολογικής παραγωγής. 

Όσον αφορά την απόψυξη των αμπελώνων και την παραγωγή κρασιού, που καταλαμβάνουν 

ένα παραδοσιακό μέρος της γεωργίας σε αυτήν την περιοχή - τα στοιχεία δείχνουν ότι για το 

2022 πιστοποιήθηκαν 22,26 εκτάρια εκτάσεων και 50 τόνοι βιολογικής παραγωγής, 

αποτελούμενη κυρίως από merlot, Mavrud και Cabernet Sauvignon. 

ΕΙΚΟΝΑ 35. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που 

παράγονται με βιολογικό τρόπο στον δήμο του Σβίλενγκραντ 
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V4000-8 Κρεμμύδι

F4000-3 Αμύγδαλο

F4000-1 Καρύδι

F1250 Δαμάσκηνα

I5000-15 Γαϊδουράγκαθο

Q0000 Αγρανάπαυση

V3000-4 Πεπόνια

J0000-4 Λιβάδια κοπής

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

C1110-1 Μαλακό σιτάρι-χειμώνα

V5000-6 Πράσινα μπιζέλια

C1400 Βρώμη

F1230 Βερίκοκα

I5000-4 κόλιανδρος

J0000-1 Μόνιμα γρασίδι (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια)

P0000-11 Μηδική

V2000-4 Σπανάκι

V3000-1 Ντομάτες

V3000-2 Αγγούρια

F1240-1 Κεράσια

F1240-2 Κεράσια

F2000-1 Εικ

I-03-01 Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων

I5000-2 Λεβάντα

P0000-18 Άλλα δημητριακά και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

V3000-8 Κολοκύθες

W1000-1 Αμπελώνες



 

99 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

τον Ιανουάριο του 2023. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τα πιστοποιητικά που 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο του Σβίλενγκραντ 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών με 

παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή φυτών V4000-8 Κρεμμύδι 16 53,68 367,09 - 

Εκτροφή φυτών F4000-3 Αμύγδαλο 12 81,39 17,965 - 

Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 11 129,11 24,196 - 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 9 13,57 27,32 - 

Εκτροφή φυτών I5000-15 Γαϊδουράγκαθο 7 275,02 133,98 - 

Εκτροφή φυτών Q0000 Αγρανάπαυση 5 18,76  - 

Εκτροφή φυτών V3000-4 Πεπόνια 5 46,89 261,95 - 

Εκτροφή φυτών J0000-4 Λιβάδια κοπής 4 38,77 12,23 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
3 - 12,30 599,00 

Εκτροφή φυτών 
C1110-1 Μαλακό σιτάρι-

χειμώνα 
3 42,11 68,67 - 

Εκτροφή φυτών V5000-6 Πράσινα μπιζέλια 3 58,12 31,93 - 

Εκτροφή φυτών C1400 Βρώμη 2 9,13 4,68 - 

Εκτροφή φυτών F1230 Βερίκοκα 2 2,41 8,01 - 

Εκτροφή φυτών I5000-4 κόλιανδρος 2 36,54 17,70 - 

Εκτροφή φυτών 

J0000-1 Μόνιμα γρασίδι 

(βοσκοτόπια και 

βοσκοτόπια) 

2 147,97 147,81 - 

Εκτροφή φυτών P0000-11 Μηδική 2 31,60 41,84 - 

Εκτροφή φυτών V2000-4 Σπανάκι 2 2,08 2,00 - 

Εκτροφή φυτών V3000-1 Ντομάτες 2 2,59 33,30 - 

Εκτροφή φυτών V3000-2 Αγγούρια 2 5,84 62,10 - 

Εκτροφή φυτών F1240-1 Κεράσια 1 0,91 1,3 - 

Εκτροφή φυτών F1240-2 Κεράσια 1 0,82 2,00 - 

Εκτροφή φυτών F2000-1 Εικ 1 0,24  - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-01 Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση βιολογικών 

προϊόντων 

1 - - - 

Εκτροφή φυτών I5000-2 Λεβάντα 1 36,94  - 

Εκτροφή φυτών 

P0000-18 Άλλα δημητριακά 

και πρωτεϊνούχες 

καλλιέργειες 

1   - 

Εκτροφή φυτών V3000-8 Κολοκύθες 1 2,37 7,99 - 

Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 1 22,26 50 - 
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3.7. Δήμος Simeonovgrad 
Στον δήμο Simeonovgrad, είναι εγγεγραμμένοι 3 παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, ο οποίος κατατάσσεται τελευταίος στην περιοχή 

Haskovo ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στους δήμους. Στο δήμο δεν 

υπάρχουν εγγεγραμμένοι μεταποιητές και έμποροι πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. Οι 

τρεις βιολογικές παραγωγές είναι φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια 

του δήμου - Galya Asenova, που καλλιεργεί δαμάσκηνα, Georgi Petrov - καλλιεργεί μέλισσες 

και παράγει μελισσοκομικά προϊόντα και Dobromir Mazgalov, καλλιεργεί μέλισσες και παράγει 

μελισσοκομικά προϊόντα 

Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων του δήμου έχουν πιστοποιήσει 1 υποδραστηριότητα στη 

«φυτοτροφία» - δαμάσκηνα και 2 στην «κτηνοτροφία» - μελισσοκομία και μελισσοκομικά 

προϊόντα. Η παραγωγή δαμάσκηνου στο δήμο πιστοποιείται ως «βιολογική» και «σε μετάβαση 

στη βιολογική παραγωγή». Η μελισσοκομία στο Simeonovgrad είναι εντελώς «βιολογική». Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους κύριους δείκτες της έκτασης, των παραγόμενων 

ποσοτήτων το 2022 και του αριθμού των μελισσοσμηνών. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Simeonovgrad 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 
Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή 

φυτών 
F1250 Δαμάσκηνα 1 2,52 0,02 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
2 - 7,05 209,00 

3.8. Δήμος Σταμπολόβο 
Στο Δήμο Stambolovo, είναι εγγεγραμμένοι 9 παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και τροφίμων 

που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον κατατάσσει στην 9η θέση στην επαρχία 

Haskovo ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στους δήμους. Στο δήμο δεν 

υπάρχουν εγγεγραμμένοι μεταποιητές και έμποροι πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. 

Τέσσερις βιολογικές παραγωγές είναι τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια του δήμου - ΑΓΡΑΠΛΑΜ ΕΟΟΔ, καλλιεργώντας φουντούκια. Bio Leader 8 EOOD - 

καλλιεργεί αμπελώνες κερασιών και κρασιού και διαχειρίζεται λιβάδια κοπής στα χωριά Dolno 

Botevo και Popovets. ET ChZP - Güner Serbest και Trakeya EOOD, καλλιέργεια λιναριού 

ελαιούχων σπόρων. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το ηλεκτρονικό μητρώο, από τον Ιανουάριο του 2023, 4 βιολογικοί 

παραγωγοί ήταν εγγεγραμμένοι στην επικράτεια του χωριού Stambolovo, 3 στο χωριό Rabovo 

και από έναν στα χωριά Yellow Beach και Malak Izvor. 
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Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων του δήμου έχουν πιστοποιήσει 18 επιμέρους 

δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 17 είναι επιμέρους δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

φυτική παραγωγή. 1 επιμέρους δραστηριότητα σχετίζεται με τη μελισσοκομία και την παραγωγή 

μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων. 

Και στον δήμο Σταμπολόβου αναδεικνύεται το φυτοκαλλιεργητικό προφίλ της βιολογικής 

παραγωγής της συνοικίας. 

Αναφορικά με την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται με 

βιολογικό τρόπο στον δήμο Σταμπολόβου, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπερισχύει τα βιολογικά 

προϊόντα. Το 30% των πιστοποιημένων προϊόντων και περιοχών βρίσκονται σε «μετάβαση». 

Το προφίλ της βιολογικής παραγωγής στον δήμο Stambolovo είναι σχετικά ποικίλο, με μόνο δύο 

επιμέρους δραστηριότητες να έχουν δύο βιολογικούς παραγωγούς η καθεμία - δαμάσκηνα και 

αγρανάπαυση. Ένας παραγωγός ασχολείται με τη συντήρηση/παραγωγή/καλλιέργεια 

βιολογικών: μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα. μαλακό σιτάρι-χειμώνα? μονοκόκκος 

συλλαβισμένος? Βύσσινο? κεράσια? φουντούκι; λαδωμένο λινάρι? Λιβάδια για κούρεμα. βιολί? 

ντομάτες; πεπόνια? αμπελώνες κρασιού? επιδόρπιο σταφύλι. 

Η συνολική πιστοποιημένη βιολογική περιοχή στον δήμο Stambolovo ανέρχεται σε 88,92 

εκτάρια, γεγονός που τον κατατάσσει στην έκτη θέση ως προς τη "βιολογική περιοχή" στην 

περιοχή Haskovo. Από τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη έκταση και τις παραγόμενες 

ποσότητες παραγωγής έως το 2022, είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη έκταση στον δήμο 

Stambovovo είναι ο ελαιούχος λίνος - 28,48 εκτάρια, για τον οποίο το 2022 οι αρχές 

πιστοποίησης αναφέρουν παραγωγή σε ποσότητα 18 τόνοι. Στη δεύτερη θέση ως προς την 

έκταση βρίσκονται οι περιοχές με μονόκοκκο - 16,17 εκτάρια. Τα κοπτικά λιβάδια 

καταλαμβάνουν 12,70 στρ. της συνολικής βιολογικής πιστοποιημένης έκτασης του δήμου. Η 

έκταση που καταλαμβάνεται από φουντούκια είναι συγκριτικά μικρότερη - 6,85 εκτάρια και η 

παραγωγή, αντίστοιχα - 1,5 τόνοι Οι περιοχές με ντομάτες και επιδόρπια σταφύλια 

καταλαμβάνουν το μικρότερο μέρος των βιολογικών περιοχών του δήμου Σταμπολόβου - 

αντίστοιχα 0,44 εκτάρια και 0,34 εκτάρια , με την παραγωγή τους να είναι 4,2 τόνοι και 0,4 

τόνοι. 

Σε ό,τι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες, η καλύτερη απόδοση το 2022 αναφέρεται για την 

καλλιέργεια μονοκόκκου σόργου και οινοποιήσιμων αμπελιών - 20 τόνοι αντίστοιχα, 

ακολουθούμενη από την καλλιέργεια λιναριού ελαιοπαραγωγού - 18 τόνοι. Οι τρεις αυτές 

καλλιέργειες αποτελούν το 64,1% του ανέφεραν βιολογικές αποδόσεις το 2022 
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ΕΙΚΟΝΑ 36. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά στον 

δήμο Σταμπολόβο 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

τον Ιανουάριο του 2023. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τα πιστοποιητικά που 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Σταμπολόβο 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός 

τελεστών με 

παρόμοια 

υποδραστηριότη

τα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 2 3,58 5,41 - 

Εκτροφή φυτών Q0000 Αγρανάπαυση 2 1,8 - - 

Κτηνοτροφία A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
1 - 0,35 165 

Εκτροφή φυτών C1110-1 Μαλακό σιτάρι-

χειμώνα 
1 0,47 1,20 - 

Εκτροφή φυτών C1110-3 Μονόκοκκο 

ορθογραφία 
1 16,17 20,00 - 

Εκτροφή φυτών F1240-1 Κεράσια 1 6,42 13,48 - 

Εκτροφή φυτών F1240-2 Κεράσια 1 1,04 1,30 - 

Εκτροφή φυτών F4000-2 Φουντούκι 1 6,85 1,50 - 

Εκτροφή φυτών I1140 Λινάρι ελαιόσπορος 1 28,48 18,00 - 

Εκτροφή φυτών J0000-4 Λιβάδια κοπής 1 12,70  - 

Εκτροφή φυτών P0000-9 Fi 1 3,62 0,5 - 

Εκτροφή φυτών V3000-1 Ντομάτες 1 0,44 4,2 - 

2
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1
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1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

F1250 Δαμάσκηνα

Q0000 Αγρανάπαυση

A6710R Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα

C1110-1 Μαλακό σιτάρι-χειμώνα

C1110-3 Μονόκοκκο ορθογραφία

F1240-1 Κεράσια

F1240-2 Κεράσια

F4000-2 Φουντούκι

I1140 Λινάρι ελαιόσπορος

J0000-4 Λιβάδια κοπής

P0000-9 Fi

V3000-1 Ντομάτες

V3000-4 Πεπόνια

W1000-1 Αμπελώνες

W1000-2 Επιδόρπιο σταφύλι
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Εκτροφή φυτών V3000-4 Πεπόνια 1 0,63 4,2 - 

Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 1 6,38 20 - 

Εκτροφή φυτών W1000-2 Επιδόρπιο 

σταφύλι 
1 0,34 0,4 - 

3.9. Δήμος Τοπολόβγκραντ 
Στον δήμο Τοπολόβγκραντ, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρηματιών στο μητρώο 

παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο τον Ιανουάριο του 2023 είναι 11. 3 από αυτούς είναι φυσικά πρόσωπα (PE) 

και 8 είναι έμποροι με την έννοια των TZ - BIO RONICO EOOD, VALSINYA EOOD, GS Agrostart 

EOOD, EUROLES - 85 EOOD, Elisey Agro EOOD, ELKO E 1 EOOD, ET Atanas Atanasov - AA και M 

SOLAR 2 EOOD. 

Η κατανομή των φορέων εκμετάλλευσης στον δήμο Τοπολόβγκραντ με καταγραφή ανά 

πληθυσμιακές θέσεις δείχνει συγκέντρωση στο δημοτικό κέντρο - την πόλη Τοπολόβγκραντ, 

όπου είναι εγγεγραμμένοι 7 φορείς εκμετάλλευσης. Δύο χειριστές είναι εγγεγραμμένοι στο 

χωριό Bulgarska Polyana και ένας στα χωριά Kamenna Reka και Orlov Dol. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μητρώο, οι χώροι εργασίας των παραγωγών 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Topolovgrad βρίσκονται στο χωριό Hlyabovo, στο χωριό 

Mramor και στο χωριό Oreshnik. 

Η συνολική έκταση που έχει πιστοποιηθεί ως βιολογική στον δήμο Τοπολόβγκραντ είναι 42,41 

εκτάρια, γεγονός που τοποθετεί τον δήμο στην 9η θέση της περιφέρειας. Πάνω από το 70% 

αυτού του εδάφους είναι σπαρμένο με μηδική. Η λιγότερο πιστοποιημένη περιοχή είναι για την 

ωοτοκία κεχριού - 1,21 εκτάρια. 

Ως προς τον όγκο της βιολογικής παραγωγής το 2022, αναφέρθηκαν συνολικά 66,56 τόνοι 

προϊόντος, με τη μηδική να έχει και πάλι σημαντικό μερίδιο - 37,6%. 

Στον κλάδο «κτηνοτροφία» καταγράφηκε 1 υποδραστηριότητα «A6710R Μελισσοκομία και 

προϊόντα μέλισσας» με 2,50 τόνους παραγωγής σε 264 εγγεγραμμένες οικογένειες μελισσών. 

Βρώμη, κρεμμύδια και δαμάσκηνα καλλιεργούνται επίσης στον τομέα «φυτοκαλλιέργειας». 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

τον Ιανουάριο του 2023. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στον δήμο Topolovgrad 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Κτηνοτροφία A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
1 - 2,50 264 

Εκτροφή φυτών C1400 Βρώμη 1 4,80 7,00 - 

Εκτροφή φυτών C1600_1700_1900-4 Κεχρί 1 1,21 1,50 - 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 1 2,50 6,51 - 

Εκτροφή φυτών P0000-11 Μηδική 1 29,78 25,00 - 

Εκτροφή φυτών V4000-8 Κρεμμύδι 1 4,12 24,05 - 

3.10. Δήμος Χαρμανλή 
Ο δήμος Harmanli κατατάσσεται στην 3η θέση μεταξύ των δήμων της περιοχής του Χάσκοβο ως 

προς τον αριθμό των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στην επικράτειά του στο μητρώο 

παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι τρεις πρώτοι (οι δήμοι Χάσκοβο, 

Σβίλενγκραντ και Χάρμναλι) αποτελούν πάνω από το 65% του συνολικού αριθμού 

εγγεγραμμένων παραγωγών/μεταποιητών/εμπόρων βιολογικών προϊόντων στην περιοχή. 

Δηλαδή, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυτοί οι τρεις δήμοι έχουν τις πιο ευνοϊκές 

συνθήκες για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 

Στον δήμο Χαρμανλή είναι εγγεγραμμένα 31 φυσικά πρόσωπα (ΠΕ) και 9 νομικά πρόσωπα (40 

συνολικά χειριστές). Μεταξύ των UL είναι οι Bulgarian Wine Industry AD, Dionysus Ltd., Linn 

Ltd., New Farmers Ltd., Premium Energy Ltd., Prima Tour Ltd., City-M Ltd., Steve-Agrofinance 

Ltd. και Shishmanovo Agro Ltd. καρύδια, μηδική, κτηνοτροφικά μπιζέλια - χειμώνα, κολοκύθες, 

αμπέλια και αγγούρια χωραφιού. Υπάρχει μία εταιρεία (City-M EOOD) που δραστηριοποιείται 

στον τομέα του εμπορίου ή/και αποθήκευσης βιολογικών προϊόντων - βιολογικού καφέ και 

βιολογικών καψουλών καφέ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 37. Παραγωγοί και έμποροι βιολογικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων στο δήμο Χαρμανλή σύμφωνα με τη νομική τους μορφή. 

 

Η κατανομή των χειριστών στο δήμο Χαρμανλή κατά καταγραφή ανά πληθυσμό παρουσιάζεται 

στο παρακάτω σχήμα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 38. Παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται 

με βιολογικό τρόπο στο Δήμο Χαρμανλή σύμφωνα με εγγεγραμμένους οικισμούς 
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Το κυρίαρχο μερίδιο είναι εγγεγραμμένο στην πόλη Harmanli - 34 χειριστές. Οι υπόλοιποι 6 

χειριστές διανέμονται στα χωριά Slavyanovo, Preslavets, Kolarovo, Izvorovo, Dostievo και 

Bulgarin. 

Πραγματική εικόνα της γεωγραφικής θέσης των βιολογικών παραγωγών παρουσιάζουν και οι 

πληροφορίες για τους χώρους εργασίας των εγγεγραμμένων παραγωγών. Από τους 40 

χειριστές, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για 21, για τους οποίους μπορούν να συναχθούν τα 

εξής: 

- ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων θέσεων εργασίας βρίσκεται στην επικράτεια των 

χωριών Bulgarin και Izvorovo. 

- σε 1 δήμο έξω από την περιοχή του Χάσκοβο, υπάρχει χώρος εργασίας χειριστή από το 

Harmanli - το χωριό Glavan, δήμος. Galabovo 

- Οι άλλοι οικισμοί όπου υπάρχουν καταχωρημένοι χώροι εργασίας είναι: χωριό Nadezhden, 

πόλη Simeonovgrad, χωριό Shishmanovo, χωριό Biser, χωριό Rogozinovo, χωριό Dostievo, 

χωριό Dripchevo, χωριό Oster Kamak, χωριό Preslavets, χωριό Smyrnentsi και την πόλη 

Harmanli. 

Υπάρχουν 63 πιστοποιημένες υποδραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου και η τάση 

διατηρείται σε επίπεδο περιφέρειας για κυρίαρχο μερίδιο παραγωγών στον τομέα της 

«φυτοκαλλιέργειας». Το 90,5% είναι το μερίδιο της φυτικής παραγωγής στο μείγμα των 

πιστοποιημένων δραστηριοτήτων του δήμου Harmanli. Με το μικρότερο μερίδιο είναι η «Εμπορία 

ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων», όπου μόνο 1 χειριστής - City-M OOD εμπορεύεται 

ή/και αποθηκεύει βιολογικό καφέ και κάψουλες βιολογικού καφέ. Η βιολογική κτηνοτροφία 

στον δήμο Harmanli σχετίζεται με τη μελισσοκομία, αντίστοιχα την παραγωγή μελιού και 

μελισσοκομικών προϊόντων. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα στοιχεία για τις 

πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του δήμου Harmanli. 

ΕΙΚΟΝΑ 39. Πιστοποιημένες δραστηριότητες στην επικράτεια του Δήμου Χαρμανλή 
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Σε ό,τι αφορά την πιστοποιημένη παραγωγή, στον δήμο Χαρμανλή οι περισσότεροι βιολογικοί 

παραγωγοί καλλιεργούν δαμάσκηνα, αμύγδαλα και μηδική (30,2%). 7 είναι παραγωγοί που 

καλλιεργούν δαμάσκηνα, 6 αμύγδαλα και 6 - μηδική. Γενικά, το μείγμα βιολογικών προϊόντων 

στον δήμο Χαρμανλή είναι ποικίλο. Περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ελαιοφόρα 

φυτά και αμπέλια χαρακτηριστικά της περιοχής. Με τη μεγαλύτερη έκταση για την καλλιέργεια 

βιολογικής παραγωγής ξεχωρίζει το μαλακό χειμερινό σιτάρι, για το οποίο δύο παραγωγοί 

φροντίζουν 196,54 στρέμματα και για το 2022 παρήχθησαν 499,59 τόνοι. αντικατοπτρίζεται στα 

διαθέσιμα πιστοποιητικά. Η συνολική έκταση που πιστοποιήθηκε ως βιολογική στο δήμο είναι 

804,63 εκτάρια με την ποσότητα του παραγόμενου βιολογικού προϊόντος - 1336,26 τόνους.Σε 

δείκτες έκτασης, εντυπωσιακή είναι και η μηδική, που καλλιεργείται σε 138 εκτάρια, καθώς και 

η χειμερινή ελαιοκράμβη, που καλλιεργείται σε 92,99 εκτάρια. . 

Όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή το 2022, οι «τοπ 5» περιλαμβάνουν: μαλακό χειμερινό 

σιτάρι (499,59 τόνοι), μηδική (150,35 τόνοι), χειμερινό κράμβη (136,39 τόνοι), οινοποιήσιμα 

σταφύλια (99,30 τόνοι) και μήλα (75,50 τόνοι) . Η μικρότερη ποσότητα βιολογικής απόδοσης 

αναφέρεται για τα φουντούκια - 0,08 τόνοι. 

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία το 2022, στο έδαφος του δήμου Χαρμανλή, υπάρχουν στοιχεία 

για ωοτοκία 56 οικογενειών μελισσών και για το 2022 καταγράφηκε απόδοση 3,50 τόνων 

βιολογικού μελιού. 

Σε ό,τι αφορά την απόψυξη οινοποιήσιμων αμπελώνων και την παραγωγή κρασιού, που 

κατέχουν παραδοσιακό μερίδιο στη γεωργία σε αυτόν τον τομέα - τα διαθέσιμα στοιχεία 

δείχνουν ότι για το 2022 έχουν πιστοποιηθεί 28,81 εκτάρια γης και 99,30 τόνοι βιολογικών 

προϊόντων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 40. Κατανομή του αριθμού των πιστοποιημένων τύπων επιμέρους δραστηριοτήτων 

από τους παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που 

παράγοντα βιολογικά στο δήμο Harmanli 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά 

τον Ιανουάριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων. τον αριθμό των ζωικών μονάδων στον τομέα 
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της «κτηνοτροφίας». Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τα πιστοποιητικά, τα οποία 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Χαρμανλί 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Περιοχή 

(ha) 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 202 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

οικογενειών 

μελισσών 

Εκτροφή φυτών F1250 Δαμάσκηνα 7 8,25 13,80 - 

Εκτροφή φυτών F4000-3 Αμύγδαλο 6 41,52 3,88 - 

Εκτροφή φυτών P0000-11 Μηδική 6 138,00 150,35 - 

Εκτροφή φυτών F4000-1 Καρύδι 4 71,86 2,50 - 

Εκτροφή φυτών W1000-1 Αμπελώνες 4 28,81 99,30 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
3 - 3,50 56 

Εκτροφή φυτών J0000-4 Λιβάδια κοπής 3 58,16 22,90  

Εκτροφή φυτών Q0000 Αγρανάπαυση 3 2,96 - - 

Εκτροφή φυτών 
C1110-1 Μαλακό σιτάρι-

χειμώνα 
2 196,54 499,59 - 

Εκτροφή φυτών F1110 Μήλα 2 7,38 75,50 - 

Εκτροφή φυτών V3000-8 Κολοκύθες 2 38,11 70,48 - 

Εκτροφή φυτών F1120 Αχλάδια 1 6,70 67,50 - 

Εκτροφή φυτών F1205 Ροδάκινα / Νεκταρίνια 1 2,05 14,00 - 

Εκτροφή φυτών F1210 Ροδάκινα 1 0,70 0,2 - 

Εκτροφή φυτών F3000-3 Αρώνια 1 2,98 20,00 - 

Εκτροφή φυτών F4000-2 Φουντούκι 1 0,28 0,08 - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-01 Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση βιολογικών 

προϊόντων 

1 - - - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-22 Άλλα τρόφιμα 1 - - - 

Εκτροφή φυτών I1110-1 Canola-χειμώνας 1 92,99 136,39 - 

Εκτροφή φυτών Ι1120 Ηλίανθος 1 44,35 66,86 - 

Εκτροφή φυτών Ι1190-3 Σουσάμι 1 3,12 0,50 - 

Εκτροφή φυτών 
P0000-3 Ζωοτροφές μπιζέλι-

χειμώνα 
1 9,05 8,80 - 

Εκτροφή φυτών 
P0000-4 Ζωοτροφή μπιζελιού-

ελατήριο 
1 21,85 16 - 

Εκτροφή φυτών 
V3000-2-1 Αγγούρια - 

Πολωνικά 
1 3,29 2,13 - 

Εκτροφή φυτών 
V3000-2-3 αγγούρια 

εξωτερικού χώρου 
1 20,1 48 - 

Εκτροφή φυτών W1000-2 Επιδόρπιο σταφύλι 1 5,59 14 - 
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3.11. Δήμος Χάσκοβο 
Στην επικράτεια του δήμου Χάσκοβο, είναι εγγεγραμμένοι 66 παραγωγοί γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, γεγονός που τον τοποθετεί στην πρώτη θέση 

στην περιοχή του Χάσκοβο ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων φορέων στους δήμους. Στο 

δήμο δραστηριοποιούνται τέσσερις εγγεγραμμένοι μεταποιητές και τρεις έμποροι 

πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει στοιχεία για τις εγγραφές 66 φορέων στον δήμο Χάσκοβο. 

Υπάρχει 1 χειριστής εγγεγραμμένος στα ακόλουθα χωριά: Vaglarovo, Dolno Golemanci; Zornitsa 

και Knizhovnik. Οι υπόλοιποι 62 είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτικό κέντρο. 

ΕΙΚΟΝΑ 41. Παραγωγοί γης. προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με βιολογικό τρόπο στο 

Δήμο Χάσκοβο από εγγεγραμμένους οικισμούς 

 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες για τους χώρους εργασίας των παραγωγών, που παρουσιάζονται 

στο σχήμα 42, παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα - 19 είναι οι πιστοποιημένοι χώροι που 

βρίσκονται στον δήμο Χάσκοβο. 11 από τους εγγεγραμμένους παραγωγούς βιολογικών 

προϊόντων στον δήμο του Χάσκοβο ασκούν τις δραστηριότητές τους σε χώρους εργασίας στο 

δήμο του Σβίλενγκραντ. 5 στον δήμο Stambolovo? 4 στον δήμο Mineralni Bani; οι χειριστές έχουν 

2 θέσεις εργασίας ο καθένας στο Harmanli και το Madjarovo. και από ένα στους δήμους 

Dimitrovgrad, Lyubimets και του δήμου Parvomai, reg. Πλόβντιβ. Οι οικισμοί στην επικράτεια 

των οποίων διεξάγονται οι καταχωρημένες βιολογικές επιμέρους δραστηριότητες είναι: 

- Χωριό Λισσόβου, κοινότητα. Σβίλενγκραντ 

- πόλη Χάσκοβο, δήμος Χάσκοβο 

- το χωριό Uzundzhovo, κοινότητα. Χάσκοβο 

- το χωριό Zhalti Bryag, κοινότητα. Σταμπόλοβο 

62
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- Χωριό Ζορνίτσα, κομμούνα. Χάσκοβο 

- χωριό Κόλετς, κομμούνα. Μεταλλικά λουτρά 

- πόλη Madzharovo, δήμος Madzharovo 

- χωριό Georgi Dobrevo, κοινότητα. Ένα αγαπημένο 

- χωριό Βαγλάροβο, κοινότητα. Χάσκοβο 

- Χωριό Γολεμάντσι, κομμούνα. Χάσκοβο 

- χωριό Gorno Bryastovo, κοινότητα. Μεταλλικά λουτρά 

- Χωριό Dolno Belevo, κοινότητα. Ντιμιτρόβγκραντ 

- Χωριό Dolno Botevo, κοινότητα. Σταμπόλοβο 

- χωριό Έλενα δήμου Χάσκοβο 

- Χωριό Ίσκρα, κομμούνα. Parvomai, reg. Πλόβντιβ 

- το χωριό Knizhovnik, κοινότητα. Χάσκοβο 

- χωριό Κόζλετς, κομμούνα. Χάσκοβο 

- χωριό Συράκοβο, κοινότητα. Μεταλλικά λουτρά 

- το χωριό Konush, κοινότητα. Χάσκοβο 

- χωριό Μάλεβο δήμου Χάσκοβο 

- το χωριό Polyanovo, κοινότητα. Χαρμανλή 

- χωριό Popovets, κοινότητα. Σταμπόλοβο 

- Χωριό Παστρογόρ, κομμούνα. Σβίλενγκραντ 

- χωριό Raikova Mogila, κοινότητα. Σβίλενγκραντ 

- Χωριό Ροδόπης, κοινότητα. Χάσκοβο 

- χωριό Σενοκλάς, κομμούνα. Madzharovo 

- χωριό Σίβα Ρέκα, κοινότητα. Σβίλενγκραντ 

- χωριό Spahievo, κοινότητα. Μεταλλικά λουτρά 

- Χωριό Τράκιετς, κομμούνα. Χάσκοβο 

- Χωριό Cherepovo, κοινότητα. Χαρμανλή 

- πόλη Svilengrad, κοινότητα. Σβίλενγκραντ 
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ΕΙΚΟΝΑ 42. Πληροφορίες για τους χώρους εργασίας εγγεγραμμένων κατασκευαστών στο 

Δήμο Χάσκοβο 

 

Στην επικράτεια του δήμου είναι εγγεγραμμένα 59 φυσικά πρόσωπα και 7 νομικά πρόσωπα. JUL 

είναι: Art Fragrance EOOD; Cavell Invest OOD; ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ TRAKIYA LTD.; Terra 

Divine EOOD; FRUIT GARDEN EOOD; Holding Sakartsi AD και Yugoplod AD. Οι επιχειρήσεις αυτές 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της φυτικής παραγωγής, εμπορίας ή/και αποθήκευσης 

βιολογικών προϊόντων και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων. Η μεταποίηση σχετίζεται κυρίως 

με την παραγωγή βιολογικών ζυμαρικών, βιολογικού σιταριού και βιολογικής σίκαλης (Cavel 

Invest Ltd.), παραγωγής κρασιού σταφυλιού (Tera Divine Ltd.), παραγωγής γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων (TRAKIA DAIRY PRODUCTS LTD.) και παραγωγή κατεψυγμένης 

κρέμας γάλακτος (Yugoplod AD). Το βιολογικό εμπόριο σχετίζεται με ζυμαρικά, γαλακτοκομικά 

προϊόντα και κρασί. Η φυτική παραγωγή μεταξύ των νομικών προσώπων αντιπροσωπεύεται 

από την παραγωγή καρυδιών, δαμάσκηνων, αμυγδάλων και αρακά. 

ΕΙΚΟΝΑ 43. Παραγωγοί και έμποροι βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων στο δήμο Χάσκοβο σύμφωνα με τη νομική τους μορφη 
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Στον δήμο Χάσκοβο, υπάρχουν συνολικά 107 εγγεγραμμένες πιστοποιημένες 

υποδραστηριότητες, κατανεμημένες σε 32 είδη προϊόντων/δραστηριοτήτων, με το μερίδιο των 

παραγωγών στον τομέα «φυτοκαλλιέργεια» να ενισχύει το φυτοκαλλιεργητικό προφίλ της 

βιολογικής παραγωγής στην δήμος Χάσκοβο. Μόνο το 12,2% είναι το μερίδιο της κτηνοτροφίας 

στο μείγμα των πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στον δήμο Χάσκοβο. Σχετίζεται κυρίως με τη 

μελισσοκομία, αντίστοιχα την παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων. Υπάρχει ένας 

βιολογικός παραγωγός βουβαλίσιου γάλακτος στον δήμο. Όσον αφορά την ποιότητα των 

γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που παράγονται βιολογικά στον δήμο Χάσκοβο, τα 

στοιχεία δείχνουν ότι το 76,3% των προϊόντων είναι βιολογικά και το 23,7% είναι αυτά που 

βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. 

Όσον αφορά την πιστοποιημένη παραγωγή - στον δήμο Χάσκοβο, ο μεγαλύτερος αριθμός 

βιολογικών παραγωγών καλλιεργεί δαμάσκηνα - 19,6% του συνολικού αριθμού βιολογικών 

δραστηριοτήτων που καλλιεργούνται/εκτελούνται. Ακολουθούν οι παραγωγοί μελιού και 

μελισσοκομικών προϊόντων - 11,2%, και οι εγγεγραμμένοι βιολογικοί παραγωγοί καρυδιών - 

10,3%. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις πιστοποιημένες επιμέρους δραστηριότητες στο 

δήμο, κατανεμημένες ανά συγκεκριμένο τύπο πολιτισμού/δραστηριότητας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 44. Πιστοποιημένοι τύποι επιμέρους δραστηριοτήτων των παραγωγών, 

μεταποιητών και εμπόρων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται βιολογικά 

στο δήμο Χάσκοβο 
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Η συνολική πιστοποιημένη βιολογική έκταση του δήμου είναι 526,86 εκτάρια, γεγονός που 

καθιστά το Χάσκοβο την τέταρτη θέση μεταξύ όλων των δήμων της περιοχής όσον αφορά τις 

βιολογικές περιοχές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την πιστοποιημένη περιοχή τον 

Ιανουάριο του 2023, είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη έκταση στον δήμο Χάσκοβο με τις 

πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές καταλαμβάνεται από μόνιμους ή προσωρινούς 

βοσκότοπους για βοσκή ζώων (βοσκοτόπια και βοσκοτόπια) - 205,78 εκτάρια. Η περιοχή με 

καρυδιές κατατάσσεται δεύτερη ως προς το μέγεθος της επικράτειας - 142,13 εκτάρια. Την τρίτη 

θέση καταλαμβάνουν οι εκτάσεις με δαμάσκηνα - 114,23 στρ. Οι τρεις πρώτες σε δείκτες 

έκτασης αποτελούν πάνω από το 78% των συνολικών πιστοποιημένων βιολογικών εκτάσεων του 

δήμου. Οι λιγότερες εκτάσεις αναφέρονται για την καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου - 0,09 

εκτάρια. 

Η συνολική ποσότητα πιστοποιημένης βιολογικής παραγωγής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων 

στο δήμο Χάσκοβο ανέρχεται σε 347,15 τόνους.Η υψηλότερη απόδοση το 2022 αναφέρεται για 

την ωρίμανση τομάτας - 108,75 τόνοι, ακολουθούμενη από την απόδοση από αμπελώνες 

κρασιού - 44,6 τόνοι., plum τόνοι. – 40,23 τόνοι, μηδική – 33,90 τόνοι και καρύδια – 30,31 τόνοι 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πιστοποιημένη περιοχή με γεωργικά προϊόντα και 

τρόφιμα που παράγονται με βιολογικό τρόπο, καθώς και η παραγόμενη/καλλιεργημένη 

παραγωγή κατά το 2022, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο το ηλεκτρονικό 

μητρώο βιολογικής παραγωγής από τον Ιανουάριο του 2023. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 

τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης βιολογικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28. Έκταση, ποσότητα παραγωγής/αριθμός ζωικών μονάδων για παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων στο δήμο Χάσκοβο 

Πιστοποιημένη 

δραστηριότητα 

Είδος πιστοποιημένης 

υποδραστηριότητας 

Αριθμός τελεστών 

με παρόμοια 

υποδραστηριότητα 

Έκταση 

(ha). 

Ποσότητα 

παραγωγής 

(τόνοι) έως 

το 2022 

αριθμός 

ζωικών 

μονάδων/ 

Αριθμός 

αποικιών 

μελισσών 

Εκτροφή 

φυτών 
F1250 Δαμάσκηνα 21 114,2299 40,228 - 

Κτηνοτροφία 
A6710R Μελισσοκομία και 

μελισσοκομικά προϊόντα 
12 - 18,41 1733,00 

Εκτροφή 

φυτών 
F4000-1 Καρύδι 11 142,13 30,31 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F4000-3 Αμύγδαλο 6 15,83 1,58 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V3000-1 Ντομάτες 6 10,71 108,75 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F1240-2 Κεράσια 5 3,24 2,20 - 



 

116 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

Εκτροφή 

φυτών 
J0000-4 Λιβάδια κοπής 4 16,82 6,55 - 

Εκτροφή 

φυτών 
P0000-11 Μηδική 4 16,05 33,90 - 

Εκτροφή 

φυτών 
Q0000 Αγρανάπαυση 4 2,61  - 

Εκτροφή 

φυτών 
V3000-4 Πεπόνια 4 3,23 11,50 - 

Εκτροφή 

φυτών 
W1000-1 Αμπελώνες 3 16,90 44,63 - 

Επεξεργασία 
10.8 Παραγωγή άλλων 

προϊόντων διατροφής 
2 - - - 

Εκτροφή 

φυτών 
F4000-2 Φουντούκι 2    

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-01 Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση βιολογικών 

προϊόντων 

2 - - - 

Εκτροφή 

φυτών 
V2000-4 Σπανάκι 2 2,02 2,35 - 

Επεξεργασία 

10.5 Παραγωγή γάλακτος 

και γαλακτοκομικών 

προϊόντων 

1 - - - 

Επεξεργασία 
11.2 Παραγωγή κρασιού 

από σταφύλια 
1 - - - 

Εκτροφή 

φυτών 
F1120 Αχλάδια 1 0,18 0,20 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F1220 Νεκταρίνια 1 0,94 5 - 

Εκτροφή 

φυτών 
F1230 Βερίκοκα 1 0,29 0,01 - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

Ι-03-10 Οίνος 1 - - - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-13 Γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα 
1 - - - 

Εμπόριο ή/και 

αποθήκευση 

βιολογικών 

προϊόντων 

I-03-22 Άλλα τρόφιμα 1 - - - 

Εκτροφή 

φυτών 
Ι1190-5 Άλλα 1   - 
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Εκτροφή 

φυτών 
I5000-43 Τριαντάφυλλο 1 4,30 0,82 - 

Εκτροφή 

φυτών 

J0000-2 Μόνιμοι ή 

προσωρινοί βοσκότοποι για 

ζώα βοσκής (βοσκότοποι 

και βοσκοτόπια) 

1 156,49 0,10 - 

Εκτροφή 

φυτών 

V3000-1-6 Ντομάτες - 

θερμοκήπιο 
1 0,09 1 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V3000-5 Πιπέρι 1 1 7 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V4000-8 Κρεμμύδι 1 1,49 10 - 

Εκτροφή 

φυτών 
V5000-6 Πράσινα μπιζέλια 1 16,67 6,52 - 

Εκτροφή 

φυτών 

W1000-2 Επιδόρπιο 

σταφύλι 
1 1,64 2,8 - 

Κτηνοτροφία A2000A βοδηνο 1  13,3 - 
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ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
 

 EC, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_bg  

 Ειδική έκθεση αριθ. 04 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (σύμφωνα με το άρθρο 

287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ) 

 EUROSTAT, Στατιστικές για τη βιολογική παραγωγή 

 Στατιστικές για τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, Στατιστικά βιβλία, Eurostat, 

2019, 2020 

 Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) 

 MZHHG 

 NSI 
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