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СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА ТЕМА: 
 

 

 

 

Настоящият секторен анализ  “Развитие на биологичното земеделие и производството на 

биологични храни на територията на МИГ: възможности и добри европейски практики с цел 

подобряване качеството на живот“. “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- 

Берковица и Годеч, предназначени за подкрепа изпълнението на Стратегията за местно развитие на 

сдружение МИГ- Берковица и Годеч”. 

Във връзка с : Изпълнение на  Мярка 4.3.1.(1) „Управление на местни инициативни групи, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ, прилагащи 

Стратегии за местно развитие“ и  прилагане на Мярка 41- Прилагане на стратегиите за местно 

развитие»  от Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 година, подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони. 

За нуждите на МИГ – Берковица и Годеч: Договор  № 50-

86 /13.06.2013г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

    

  

 

„… Ако искаш да оставиш 
следа по пътя,  
- върви след хората.  
…Но ако искаш да оставиш 
следа в историята 
-накарай хората да вървят 
след теб !“ 

„РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ” С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
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1. Резюме; 

2. Въведение; 

3. Анализ на сегашното състояние на биологичното земеделие и производство на 

биологични храни на територията на МИГ - Берковица и Годеч; 

4. Представяне на възможностите за развитие на биологичното земеделие и 

производство на биологични храни;  добри европейски практики; 

5. Препоръки за развитие на биологичното земеделие и производство на биологични 

храни; 

6. Заключение. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

1. Попълнени анкетни карти на хартиен носител - 100 броя;  

2. Набрани база-данни за проведени индивидуални интервюта на хартиен носител - 20 

броя; 

3. Обобщени на хартиен носител  база-данни за проведени телефонни интервюта -  40 

броя дистанционни анкети; 

4. База - данни „бизнес“ на хартиен носител; 

5. База - данни „земеделски производители“ на хартиен носител; 

6. База-данни „публичен сектор“ на хартиен носител; 

7. Списък на таблиците на хартиен носител; 

8. Списък на графиките на хартиен носител; 

9. Снимков материал на хартиен носител; 

10. Видео - материал – на магнитен носител; 

11. Брошура; 
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12. Доклад за изпълнена работата по обособена позиция 1 - на хартиен носител; 

13. Приемно-предавателен протокол за извършена услуга - хартиен носител; 

14. Ел. вариант на: анализ, доклад, снимки, видеа, таблици. 

 

 

 

 

 

Дата: 06.12.2013г. 
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1.Резюме 

 

 Биологичното производство на храни има бъдеще в световен мащаб. В ЕС има 

незаета ниша за производство и търговия с биологични продукти. Изследваната територия 

има потенциал за развитие на биологично земеделие, като е необходимо да се работи с 

местните производители да преминат от конвенционално към биологично производство, 

като се предостави информация за предимствата на този вид продукция и законодателните 

изисквания към сектора на биопроизводство и биохрани. 

Биологичното производство ще продължи да се подкрепя от ЕС и през новия програмен 

период 2014-2020г. като е предвиден ръст в плащанията и възможностите за подпомагане 

на този сектор, защото има поне десет причини в полза на биологичните храни:  

 Те са здраволовни – съдържат повече витамин С и основни минерали като калций, 

магнезий, желязо и хром; 

 Те са висококачествени – всеки производител, преработвател или вносител на 

биологични храни спазва точно определени стандарти на производство, които се 

контролират строго от компетентните органи; 

 Те са безопасни – строгият контрол на това производство осигурява проследяемост 

по веригата на производство от суровина до краен продукт; 

 Не съдържат нежелани добавки – не съдържат хранителни добавки, които могат да 

причинят здравословни проблеми; 

 Не съдържат остатъци от пестициди – при производството на биологични храни не 

се използват пестициди; 

 Съдържат повече антиоксиданти – произвеждат повече естествени защитни 

средства, за да се защитават от болести, като за много от тях е установено, че са 

антиоксиданти; 

 Забранено е използването на генетично модифицирани организми – 

биологичните продукти и храни са произведени без употребата на генетично 

модифицирани организми или продукти от тях; 

 Храната на биологичните животни не съдържа антибиотици и вещества, 

стимулиращи растежа и/или продуктивността – стандартите за биологично земеделие 

забраняват използването на антибиотици и хормони, стимулатори и други вещества 

повишаващи продуктивността на животните; 
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 Водещ принцип е грижата за животните – хуманното отношение към животните е 

залегнало като задължително изискване в стандартите за биологично производство; 

 Производството им е екологосъобразно – биологичното производство е в 

хармония с околната среда, запазва и увеличава биоразнообразието, не причинява 

замърсяване с химикали, произвежда по-малко въглероден диоксид – основен газ, 

причинител на глобалното затопляне, не произвежда опасни отпадъци. 

И още три причини в полза на биологичните храни …… 

 Създават по-голяма трудова заетост и спомагат за устойчиво развитие на 

селските райони – използването на повече ръчен труд при производство на биологично 

продукти създава трудова заетост на повече хора в селските райони и им осигурява 

постоянен доход; 

 Съдържат повече хранителни вещества и по-малко вода – изкуствените торове 

увеличават съдържанието на вода в плодовете и зеленчуците. Въпреки че, използването на 

изкуствени торове води до по-високи добиви, съдържанието на сухо вещество в 

конвенционалните плодове и зеленчуци е по-ниско, за разлика от тези, произведени по 

биологичен начин; 

 Имат отличен вкус и аромат – Много хора предпочитат биологичните храни, 

защото те са с естествен вкус и богат аромат – Храни на бъдещето, за опазване на здравето 

на хората и удължаване на живота на планетата земя! 
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2.Въведение 

 

…Селата са жизнено свързани с българското земеделие: 

 

Умира ли българското село и българското земеделие или се трансформира?  

 

Темата за бъдещето на родните села е с особена важност както за развитието на селското 

стопанство като цяло, така и следва да отговори на въпроси свързани с бъдещата 

демографска структура на населението, която пък е пряко свързана с икономическите, 

социални, образователни, религиозни и не на последно място политически активности в 

селата. 

Увеличаващото се потребителско търсене на биологични продукти създава по-добри 

възможности за всички звена във веригата на биологичното производство и доставки - и 

заедно с това дава тласък на местната икономика и социално развитие в много селски 

райони в страните от ЕС. 

Биологичните продукти бележат годишен пазарен растеж от порядъка на 10-15 %. Растежът 

в биологичния сектор не само осигурява повече финансова стабилност за производители, 

преработватели, дистрибутори и търговци, но и облагодетелства, директно и индиректно, 

селските общности като цяло. 

Развитие на биологичното земеделие е възможност за създаването на работни места, големи 

селски общности и подобряване начина на живот в селските райони. Специфика на 

биологичните ферми: 

• Биологичните ферми са по-малки и по-разнообразни по своята дейност от 

конвенционалните стопанства, които произвеждат продукти по интензивни технологии;  

• Ограниченията за използване на синтетични средства налагат физични и механични 

методи на обработка, които изискват повече работна ръка; 

• Възможност за съвместимост на биологичните ферми с начинания в областта на 

селския и екологичния туризъм;  

• Дават възможност за нови сфери на изследване за учените (например, върху 

методите за защита на растенията и поддържане на хуманното отношение към животните 

или върху използването на обновяеми ресурси); 

 Биологичните производители работят в по-здравословна среда; 
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 Те се радват и на уважение, тъй като все повече хора откриват ползите от 

биологичното земеделие за околната среда, хуманното отношение към животните и 

икономическото и социално развитие на селските райони; 

  Биологичното земеделие включва производство на земеделски продукти, 

специфичната им преработка в биологични храни и тяхната реализация на пазара.  

Биологичното земеделие включва производство на растениевъдна и животинска 

продукция. В растениевъдството биологичното земеделие ограничава употребата на 

минерални торове, като вместо тях плодородието на почвата се поддържа чрез употреба на 

оборски тор или биотор (преработен от червените калифорнийски червеи оборски тор). 

Срещу болестите и неприятелите по растенията не се използват синтетични препарати, а се 

противопоставя алтернативна защита: отглеждат се устойчиви сортове, стимулира се 

развитието на полезни организми, прилагат се биологични, агротехнически и механични 

методи за борба с плевелите. 

Биологичното животновъдство се стреми към използване на адаптирани към местните 

условия животни, доближаването до естествения им начин на живот, без стрес и в добро 

здравословно състояние, достатъчно пространство и доброкачествен фураж. Биологична 

храна е продукт на биологичното земеделие, който е отгледан и/или преработен без 

използване на синтетични (технологични) вещества при отглеждането като синтетични 

торове, пестициди, антибиотици, хармони, регулатори на растежа, както и хранителни 

добавки (консерванти, оцветители, изкуствени подсладители) и помощни вещества при 

преработката. При производство на биологичната храна е забранено използването на 

генетично модифицирани организми и техни производни.  

Производството на биологичния продукт се извършва съгласно изискванията на 

специфични стандарти и е обект на контрол на независими сертифициращи органи. 

Основните цели на биологичното земеделие са: 

 Производство на висококачествена храна в задоволителни количества; 

 Работа в хармония с природата, без насилие над нея; 

 Подпомагане и засилване на естествения биологичен кръговрат в земеделската 

система, като се включват микроорганизмите, почвената флора и фауна, растенията и 

животните; 

 Поддържане и повишаване плодородието на почвата за дълго време; 
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 Стремеж към чистотата на селскостопанската дейност и избягване на замърсяването; 

 Поддържане на генетичното разнообразие на земеделските системи и тяхната 

околност, включително грижа за растенията и дивите животни в съответния ареал; 

 Отчитане на големия социален и екологичен ефект. 

 

3. Анализ на сегашното състояние на биологичното земеделие и производство на 

биологични храни на територията на МИГ - Берковица и Годеч; 

 

Общи закономерномерности за селските райони: 

Брутната добавена стойност (БДС), създадена от сектор „селско стопанство”, спада с 

близо 19% за периода 2000 – 2012 г., измерена в постоянни цени от 2005 г. Делът на 

селското стопанство в икономиката се свива почти наполовина – от 9,6 % до 5,1 %. 

Показателно е, че спадът продължава и през периода 2008 г. – 2011 г., въпреки влизането на 

България в ЕС и нарастващото финансово подпомагане за сектора по линия на директните 

плащания на площ. 

С приключването на първия седем годишен период от прилагането на системата на 

директни плащания в България през 2013 г. и очертаващите се параметри на новата рамка 

на подпомагане за 2014-2020 г. става все по-наложително да се направи един цялостен 

преглед на ефектите от директните плащания върху българското селско стопанство. Един 

от най-очевидните и неоспорими ефекти от въвеждането на директни плащания на площ е 

увеличаването на обработваната земя за сметка на изоставени и запустели площи. 

Нарасналото търсене на земя в съчетание с голямата раздробеност на собствеността доведе 

до увеличаване на площите, стопанисвани под аренда и до рязкото поскъпване на наема 

върху земята. Растящата цена на рентата от своя страна привлече силен интерес към пазара 

на земеделска земя, като между 2006 и 2012 г. средногодишният темп на нарастване на 

цената на декар е 15,6 %, а натрупаното нарастване за периода – 175 %. 

Процесът на концентрация на ползването на земя, който се наблюдава след завършването 

на поземлената реформа, се ускорява допълнително след 2007 г. Бурно се развиват най-

големите стопанства (>100 ха), които към 2010 г. вече стопанисват над 82 % от 

земеделската земя, а средният им размер достига 671,7 ха при 538,5 ха през 2005 г. За 

сравнение средният размер на стопанствата  >100 ха в ЕС-27 е 264 ха. 
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Въпреки нарастването на използваната земеделска площ и окрупняването на стопанствата, 

брутната добавена стойност на хектар спада. Средствата по Програма за развитие на 

селските райони, предвидени за селското стопанство са стимулирали  преструктурирането 

на отрасъла в посока допълнително опростяване на производството – кампанийно ползване 

на големи площи за зърнодобив и оттегляне от интензивни отрасли като животновъдство и 

зеленчукопроизводство. 

Доходите от селско стопанство растат бързо през последните три години и средно за 

периода от членството на България в ЕС са с 15 % по-високи, отколкото в периода 2000-

2006 г. По-голямата част от тази разлика обаче отива в собствениците на земя под формата 

на рентни плащания. 

Статистиката за производството на плодове и зеленчуци сочи, че заетите площи в страната 

със зеленчуци са 500 хил. дка, а продукцията се равнява на 692 хил. тона. Оранжерийните 

площи за отглеждане на зеленчуци са около 10 хил. дка, като реализираната продукция 

възлиза на 80 % от общото производство. Зеленчуците за износ са само 2 % . Има 

намаление на брутната продукция от зеленчуци в страната  и свиване на дела ѝ в 

растениевъдството в страната. През последната година има поетапно подобрение на 

салдото в търговията със зеленчуци, но към момента то остава отрицателно. Българската 

оранжерийна продукция има много добра реализация на европейския пазар, тъй като е 

изключително качествена и конкурентна суровина, но цената ѝ е в пъти по-ниска от 

европейските цени. 

През последните години се увеличават площите върху, които се отглеждат биологични 

зеленчуци и плодове. 

 

 Характеристика на селското стопанство на теритоирята: 

Територията на МИГ - Берковица и Годеч е разположена в планинската и 

полупланинската част на Западна Стара планина и е част от Северозападна България. По 

данни на ОбС „З“- Берковица, балансът на територията по фондове от общо 281 703 дка е 

както следва:  

 

№ Вид на територията % от общата площ 
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1 земеделски земи 57,37  

2 горска територия 43,00  

3 населени места 3,32  

 

Общата територия на община Годеч е 374 476 дка, както следва: 

 

№ Вид на територията % от общата площ 

1 земеделски земи 51,80 

2 горска територия 42,30 

3 населени места 2,60 

 

Уникалната геология, полупланинския и планинския релеф на Западна Стара планина е 

предпоставка за голямото видово разнообразие на флората и фауната на територията и част 

от нея покрива критериите на мрежата НАТУРА 2000. На територията на МИГ са 

регистрирани 6 защитени територии.
1
 

 

 Описание на ресурсите в селското стопанство за територията на община Годеч: 

Площ по видове собственост: 

 

№ Видове собственост ДКА % от общата площ 

1 Частна 78 393,266 20,94 

2 Държавна 147 894,699 39,48 

3 Общинска 25 760,256 6,88 

4 Религиозна 306,770 0,08 

5 Други 122 131,010 32,62 

 Общо: 374 486,001 100,00 

 

В резултат от природогеографските фактори и условия селското стопанство в 

общината е с животновъдно – растениевъдна структура. От своя страна животновъдството е 

с млеко – месна насоченост. Подотраслите на животновъдството, които са застъпени в 

                                                           
1
 Стратегия за местно развитие 
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района са: птицевъдството, което заема най – голям относителен дял, следвано от 

овцевъдството и говедовъдството. Поради планинския и полупланинския характер на 

релефа земеделските земи са силно разпокъсани. Почвено – климатичните условия са добра 

предпоставка за отглеждането на някои видове култури: пшеница, ечемик, царевица, 

картофи и др.  

Земеделските земи, горите и земите от горския фонд са възстановени на 

собствениците им. Липсата на специализирана техника за обработка на земеделските земи и 

липсата на пазар на земеделската продукция обуславя слабата инициативност на 

собствениците за пълно оползотворяване на продуктивните качества на земята. 

Обработването на земеделските земи в момента се осъществява главно от частни стопани. 

 

 Описание на ресурсите в селското стопанство за територията на община 

Берковица: 

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за 

цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената 

продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на ниски доходи в селата и 

служи основно за самозадоволяване на населението им. 

Както и в национален мащаб, селското стопанство в общината се развива без план и без 

привличане на научно обслужване. 

Развитието на животновъдството в община Берковица също показва неблагоприятни 

тенденции.  Намалява отглеждането на всички видове животни в различни темпове. С най-

високи темпове е намален броят на свинете – 13,03 %, овцете – 11,69 и говедата – 10,53 %. 

Такова намаление на продуктивното животновъдство е в противоречие с наличните 

естествени ливади, мери и пасища. 

Следва да се търсят мерки за запазване и развитие на животновъдството, което може да се 

превърне в значителен елемент на общинската икономиката на базата на природните 

условия. 

 

 Разпределение на земеделските стопанства на територията на МИГ, по данни от 

преброяване на земеделските стопанства през 2003 и 2010 г.: 

   

        

Област Монтана       Област София 

  2003г.   2010г.     2003г.          2010г. 
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23 604 бр.      общо: 9 653 бр.  31 982 бр.      общо   13 808 бр.  

 

Берковица        Годеч 

  2003г.   2010г.     2003г.          2010г 

2 798 бр.   1 038 бр.    627 бр.          987 бр. 

 

И двете общини са на трето място по брой на земеделските стопанства  в териториалните си 

области. 

 

 

 Резултати от направено теренно проучване на теритоирята на МИГ, вкл. и 

телефонна анкета и индивидуално интервю със земеделски производители. Информацията 

от анкетите и интервютата е обобщена, на база на което са изготвени дигарами и схеми 

за онагледяване. 

 

1. Въпрос: Представителство на анкетираните по сектори: 

 

 
 

 От представената диаграма е видно, че най-голям процент от анкетираните лица са 

граждани, следвани от бизнеса и НПО сектора. Те са избрани на случаен принцип. 

 

 

 

 

2. Въпрос: Запознати ли сте с термина "биологично земеделие"? 
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Преобладаваща част от анкетираните са запознати с термина биологично земеделие. 

биологичното (органичното, екологичното) земеделие е практическо използване на 

екологията в селскостопанското производство. 

 

Биологичното земеделие в основната си част създава условия на биологичното 

животновъдство и на прозводството на биологични земеделски продукти. Биологичните 

продукти са разделени на две основни групи – храни и нехрани. Биологичната храна е 

продукт на биологичното земеделие, който е отгледан и преработен без използването на 

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

хормони, регулатори на растежа, както и хранителни добавки от типа на консерванти, 

оцветители, изкуствени подсладители и помощни вещества при преработката. При 

биологичната храна е забранено използването на генетично модифицирани организми и 

техни производни. Производството на този вид продукти се извършва съгласно 

изискванията на специфични стандарти и е обект на контрол от сертифициращи органи, 

които могат да бъдат публични и/или частни (независими). Изискванията към 

производството на биологичните продукти, които не са храни, са същите, каквито и към 

храните. Такива продукти могат да са произведени чрез преработка на биологично 

отгледани продукти, като при тази преработка също трябва да бъде избегнато ползване на 

изкуствени препрати, торове и други растежни фактори и добавки. Широко употребявани 

такива продукти са етеричните масла, биологичните козметични продукти, дрехите от 

биологично произведени материи и др. В зависимост от икономическото направление, в 

което биопродукта се произвежда може да се използват и понятията органичен или 

екологичен продукт. Тези понятия са напълно еквивалентни. 
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Прави впечатление, че анкетираните не правят голяма разлика между биологично и 

екологично чисто земеделие и производство. Те смятат, че отглеждайки различни видове 

култури, животни и насаждения в екологично чист район, в който няма промишленост, в 

който въздухът е чист, водата е чиста и пр., то тяхната продукция е биологично 

произведена. Дори се продават като такава по улиците на селата и по междуселищните 

пътища на туристи и гости . 

Разлика межку био и еко продуктите има, каквато разлика по-голяма част от анкетираните 

не правят. 

Био продуктите се отглеждат с целенасочени методи, без използването на изкуствени 

торове, химикали и пестициди. Контролът при биологичното земеделие се извършва не 

само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане, от подготовката за 

производство до реализацията на готовата продукция. За да бъде един продукт биологичен, 

той трябва да притежава сертификат. Сертификатът се получава след период от 1 до 3 

години, т. нар. период на конверсия, в който се прилагат методите на биологично 

земеделие.  

Еко продуктите са отглеждани в екологично чисти райони, и за разлика от био продуктите 

не притежават сертификат за тяхното производство. В по-голямата си част те са 

диворастящи видове, които не са произведени целенасочено. 

 

3. Въпрос: Вашата основна или съпътстваща работа, свързана ли е със земеделие/ 

селско стопанство? 

 

ДА НЕ не мога да преценя изцяло  отчасти 

62% 15% 3%    0 20% 
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4. Въпрос: Важно ли е за развитието на Вашето населено място биологичното 

земеделие? 

                                             

Анкетираните са категорични- биологичното земеделие е важно за населеното им място. Не 

са на ясно как ще пеминат към него, но знаят, че е важен и приоритетен сектор и е в 

основата на всички селскостопански политики. 
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5. Въпрос: Има ли на Вашата територия биологични земеделски производители? 

 

 
 

В отговор на този въпрос, по-голяма част от анкетираните са отговорили колебливо, че не 

могат да преценят дали има земеделски производители на тяхната територия, които да 

произвеждат биологична продукция или поне не познават такива, които да имат 

надлежната сертификация. Някои от анкетираните знаят, че някъде на теритоирята на МИГ 

има биологично производство на ягоди и малини, но нямат информация. 

6. Въпрос: Познавате ли добрите европейски практики за биологично земеделие? 
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Изключително малък е  процентът от хората, които познават  добри европейски практики. 

Целта на биологичното производство е по възможност да се съхранят и разширят 

естествените взаимоотношения в системата почва-растение-животно-човек, така че да 

станат излишни замърсяващите околната среда изкуствени торове и растително - защитни 

средства. Добрите европейски практики в други страни са водещи като принципи и методи 

в биологичното земеделие и тяхното познаване е ключов фактор за стимулиране на 

биоземеделието и у нас. 

 

7. Въпрос: Достатъчна ли е информацията в публичното пространство за дейността 

на МИГ, свързана с възможностите за финансиране на земеделски производители и техните 

стопанства. 

 

 
 

Една трета от анкетираните смятат, че информацията в публичното пространство за 

дейността на МИГ, свързана с възможностите за финансиране на земеделски 

производители и техните стопанства не е достатъчна, а малка част отбелязват, че е 

достатъчна отчасти.  
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8. Въпрос: Информирани ли сте в сферата на законодателството за биологично 

земеделие? 

 

 

ДА НЕ 
ще се 

информирам 
интересувам 

се отчасти 

6% 35% 10% 5% 44% 

    

  

Обобщените данни по този въпрос от анкетата показват, че повече от една трета от 

анкетираните изобщо нямат информация за законодателната рамка в сферата на биологично 

производство. Това налага, МИГ да предприеме действия  ида планира провеждане на 

обучения за това с потенциалните бенефициенти, както и би могла да насочи потенциални 

кандидати с проекти по мярка 111 да проведат информационна дейност или краткосрочен 

курс на тази тема. 

 

9. Въпрос: Биологичното земеделие ще доведе ли до повишаване на качеството на 

живот? 
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10. Въпрос: Регионът в който живеете, разполага ли с ресурси за биологично  

земеделие? 

 

 
 

Изключително показателен резултат сред анкетираните. Всички вярват в положителната 

характеристика на ресурсите, с които разполагат населените места. Анкетираните споделят, 

че територията има много предимства като околна среда и ресурси, но не и като създадени 

възможности и условия за биологично производство. 
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11. Въпрос: Запознати ли сте с термина "биологични храни"? 

 

 
 

 

Над две трети от анкетираните посочват, че познават термина биологични храни, което 

предполага че са консумирали такива. Това е положителен резултат и подготовка за 

получаване на познания и по отношение на самото производство на биологични продукти. 

 

12. Въпрос: Имате ли информация дали на Вашата територия се произвеждат 

биологични храни? 

 

 
 

Обобщените данни показват, че няма популярност за биологични производители на 

местната територия, което дава основание да се предложи на МИГ да организира 
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промотирането на родните биохрани от територия на МИГ, като може да включи тази 

информация на сайта си или в рекламни и информационни материали подготвяни издавани 

от МИГ. 

 

13. Въпрос: Важно ли е за развитието на Вашето населено място производството на 

биохрани? 

 
ДА НЕ от голямо значение отчасти нямам мнение 

70% 0 15% 15% 0 

 

Анкетираните смятат, че производствто на биохрани е важно за населеното място, 

защото то може да бъде местен продукт, който да доведе до повишаване доходите на 

местното население, да използва местните ресурси, да създаде нови работни места и това да 

повиши доходите на хората и да повиши качеството на живот на територията на МИГ. 

 

14. Въпрос: Има ли Вашата територия необходими условия за производство на 

биологични храни? 
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Всички анкетирани отбелязват добрите ресурси за производство на биохрани в 

своите населени места, говорят с уважение и респект към условията, които природата, 

географията,  климата, и територията са създали като предпоставки за производство на 

биохрани и в същот време отбелязват липсата на финансови ресурси за такова 

производство. 

 

15. Въпрос: Достатъчна ли е информацията в публичното пространство за 

дейността на МИГ, свързана с възможностите за финансиране на проекти за производство 

на биологични храни? 

 

 
  

Анкетираните лица смятат, че няма достатъчно информация за това, от къде могат да 

получат финансиране, което да ги подпомогне при преминаване към биологично 
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производство. В т.ч. и МИГ събитията не дават макар и базисна или ориентировъчна 

информация по този въпрос. 

 

16. Въпрос: Информирани ли сте в сферата на законодателството за производство на 

биохрани ? 

 Тук се има предвид европейското законодателство: Регламент на Комисията (EО) № 

889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за биологичното 

производство, етикетирането и контрола, Регламент на Комисията (EО) № 1235/2008 от 8 

декември 2008 г. за определяне на подробни правила относно вноса на биологични 

продукти от трети страни. 

 

                    
 

 

Новото биологично лого е вторият сертифициращ символ за биологични продукти в 

ЕС. Съгласно новото европейско законодателство от 1 юли 2012 г., производителите на 

биохрани вече задължително трябва да използват биологичното лого на ЕС. Наред със 

зеления етикет с 12 звезди - трябва да бъдат обозначавани мястото на производство на 

продукта, както и съставките му. Наскоро бе подписано и споразумение между ЕС и САЩ 

за еквивалентност на биологичните продукти, което ще намали бюрократичните процедури 

и разходите на производителите им при търговията между двата континента. 
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17. Въпрос: Производството на биохрани ще доведе ли до повишаване на 

качеството на живот? 

 

 
 

Анкетираните дават 100% положителен отговор и убеденост, че производството на 

биохрани ще доведе до повишаване качеството на живот на територията на МИГ. 

 

18. Въпрос: Регионът в който живеете, разполага ли с ресурси за производство на 

биохрани? 
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19. Въпрос: Кои са според Вас най-важните условия за производство на 

биологични храни? 

 

 
 

20. Въпрос: Познавате ли националните и европейски политики в сферата на 

производство на биохрани? 

 

Основната част от анкетираните лица познават отчасти или изобщо не познават 

националните и европейски политики в сферата на производство на биохрани. Това е лош 

признак на информираност и заинтересованост сред местната общност веднъж като 

потенциални производители на биохрани и втори път като потенциалин потребители на 

биохрани. Екологично чистата среда на производство на територията на МИГ не е 

достатъчно условие за производство на биопродукти. 
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21. Въпрос: Според Вас, територията на общините Берковица и Годеч има ли 

социален потенциал за въвеждане на биологично земеделие и производство на биологични 

храни? 

 

 
 

В България делът на стопанствата, сертифицирани за извършване на биологично 

земеделие е пренебрежимо малък, а земята, която се използва за производство на биохрани 

у нас е едва 0,1 на сто от общата използвана селскостопанска територия, пише БТА. Зад нас 

по тези показатели е само Малта, където почти няма интерес към производството на 

биопродукти. Това сочат данни на Евростат за политиката на ЕС в областта на органичното 

земеделие (понятие, което е равнозначно на българското биологично земеделие). 

 

22. Въпрос: Според Вас, територията на общините Берковица и Годеч има ли 

икономически потенциал за въвеждане на биологично земеделие и производство на 

биологични храни? 
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23. Въпрос: Познавате ли биологични храни и убедени ли сте в техния произход? 

 

 
 

 Обобщението на резултатите от анкетата по този въпрос потвърждават, че 

потенциалните биопроизводители и консуматори на биохрани от територията на МИГ, 

нямат познания в сферата на биологично земеделие, биологично производство и биохрани, 

както и ползите от тяхната консумация, която е огромна за човешкия организъм. 

Биопродуктите са бъдещето на планетата. Според експерти от британската 

консултантска компания "Органик Монитор" пазарът на биопродукти е един от най-

бързоразвиващите се в световен мащаб, като нараства годишно с 10-15 на сто, което в 

абсолютна стойност е ръст от около 5 млрд. долара годишно. 
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През 2006 г. търговският оборот на биопродуктите в световен мащаб е бил около 40 млрд. 

долара, а през 2007 г. - повече от 46 млрд. долара. По неофициални данни към днешна дата 

търговията с биопродукти надхвърля 60 млрд. долара. 

 

24. Въпрос: Бихте ли разработили и изпълнили проект за създаване на биологични 

храни или за преминаване към биологично земеделие и ако "ДА" на каква стойност? 

 
 

Основната част от анкетираните лица смятат, че биха могли да изпълнят малък проект 

с инвестиция до 30 000 евро и от 30 000 евро до 50 000 евро. Това е капацитета им за малък 

проект като се има в предвид финансовата ограниченост на земеделските стопани и ниския 

интензитет на подпомагане по ПРСР-до 50% за проекти, свързани с биологично 

производство, но нямат никаква информация за възможности за подпомагане на 

биологично производство и опазване на защитените зони по Натура 2000 по двете мерки от 

ПРСР 214 и 213. 
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25. Въпрос: Кои според Вас са определящите фактори за въвеждане на биологично 

земеделие и производство на биологични храни? 

 

 
 

Основна част от анкетираните лица отбелязват, че сред определящите фактори за 

биологичното производство са: насърчаване не конкурентноспособността на земеделските 

производители, предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление на 

качеството, сертифициране на биологичното производство и гарантиране на произхода, 

постигане на съответствие на продуктите с европейски и международни стандарти, 

въвеждане на добри производствени практики, оптимизиране на производствения процес в 

земеделското стопанство, създаване на продукти и услуги, които са конкурентноспособни 

на чуждите пазари, производство на земеделска продукция с високо качество и добавена 

стойност, увеличаване на площите за биологично земеделие. 
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26. Въпрос: Смятате ли да се обърнете за помощ към МИГ и да кандидатствате с 

проект към Стратегията за местно развитие за реализиране на своята идея? 

 

  
             

База-данни от индивидуалин интервюта, проведени със земеделски производители на 

територията на МИГ: 
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9

Вие сте:

мъж жена
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27. Въпрос: Имат ли шанс младите фермери и земеделски стопани за биологично 

земеделие? 

 

 
 

 

Факти: 

Според европейската статистика през 2010 г. в ЕС е имало над 156 хиляди органични 

ферми, което съответства на 1,3 на сто от общия брой на селските стопанства в ЕС, 

надхвърлящ 12 милиона. Около 5 милиона хектара в ЕС са използвани за биологично 

земеделие, което е 2,9 на сто от използваната земеделска площ на територията на страните 

от ЕС-27. Сред държавите членки на ЕС най-голям дял на органични ферми спрямо общия 

брой стопанства се наблюдава в Австрия - 13 на сто, Чехия - 7 на сто, Швеция - 6 на сто, 

Естония, Финландия, Германия и Дания - по 5 на сто. По отношение на площите, които се 

използват за биологично земеделие отново Австрия има най-голям дял - 12 на сто, следвана 

от Швеция - 10 на сто, Естония и Чехия - по 9 на сто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
Разработване на секторен анализ“Развитие на биологичното земеделие и производството на биологични храни на 

територията на МИГ: възможности и добри европейски практики с цел подобряване качеството на живот“. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението на 
Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

32 

28. Въпрос: От какво се нуждаят земеделските производители, за да произвеждат 

биологични храни? 

 

 
 

 

29. Въпрос: Вярвате ли, че биологичното земеделие и производство на биохрани ще 

доведе до повишаване качеството на живот на територията на МИГ? 

 

 

ДА НЕ 
трябват много време и 

усилия 
не мога да 
преценя 

79% 2% 9% 10% 

 

Най-големите потребители на биопродукти са САЩ, Канада и Европа. Държавата с 

най-голяма площ биологично обработвана земя е Австралия с 12 млн. хектара, следвана от 

Аржентина - 2,8 млн. хектара, Бразилия - 1,8 млн. хектара. В рамките на ЕС през 2010 г. 
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държавите с най-голяма площ сертифицирана земя за производство на биопродукти са 

Италия - с 1,2 млн. хектара, Испания - с около 1 млн. хектара и Германия - с над 850 хиляди 

хектара. 

 

Общо в света сертифицираните земеделски земи за биопродукти са над 33 млн. 

хектара, а фермите за биологично земеделие са над 650 хиляди. Според изискванията на ЕС 

само храните, които съдържат най-малко 95 на сто биологично чисти съставки, могат 

дабъдат етикетирани като "биологични" продукти. 

 

30. Въпрос: Бихте ли разработили продукт за биологично земеделие и производство 

на биохрани? 

 

 
 

Над 95 на сто от произвежданата биопродукция у нас се изнася. Според проучване за 

търсенето на биопродукти у нас, извършено от експерти от Аграрния университет в 

Пловдив, пазарният дял на биопродуктите у нас е под 1 на сто. Около 95 на сто от 

произвежданата у нас сертифицирана биопродукция се изнася в чужбина - предимно в 

САЩ, Канада и ЕС. Българската биопродукция се свежда предимно до билки - сушени и на 

чайове, свежи, замразени или консервирани плодове и зеленчуци, ядки, мед и др. 

Около 300 фирми у нас се занимават с производство, преработки и износ на биопродукция, 

като само 80 фирми членуват в Българската асоциация за биопродукти. Едва 5 на сто от 

продукцията на родните ферми за биопродукти обаче намира място на вътрешния пазар. 
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В изследваната територия няма търговски обекти, в които да се предлагат биологични 

храни поне на част от щанд в обекта. 

 

31. Въпрос: Достатъчни ли са усилията на държавата за стимулиране на 

биологичното земеделие? 

 
 

Оценката на експертите е, че макар пазарът на биопродукти у нас още да не е разработен, 

той има голям потенциал за развитие. За това обаче трябва активна намеса на държавата, 

тъй като секторът е изключително подходящ за България - природни дадености, 

незамърсена земя, имидж на традиционен производител на селскостопански продукти. Като 

пример експертите дават страна като Словения, която е близо 5 пъти по-малка като площ и 

близо 3 пъти по-малка като население. Въпреки това Словения е с два пъти повече 

биологично обработвана земя, там се отглеждат по екологичен начин 5 пъти повече кози, 20 

пъти повече овце и 44 пъти повече говеда. 

В България има действащ  Национален план за развитие на биологичното земеделие за 

периода 2007-2013 г. с общ бюджет от около 165 млн. лева. Очакваните резултати 

залегнали в този план са към края на 2013 г. около 3 на сто от всички продадени в България 

хранителни продукти да бъдат биологични и около 8 на сто от използваната земеделска 

земя да бъде обработвана по биологичен начин. За да се постигнат тези цели обаче, трябва 

близо 30 пъти да се увеличи сегашният дял на площите за биопродукти. 
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32. Въпрос:  Известна ли е България на чуждестранния пазар на биологични храни? 

 

Според анкетираните представители на територията на МИГ, България е известна със 

своите биологични храни на чуждестранния пазар. 

 

 

 
 

Произведени в България биологични продукти, които се изнасят на европейския пазар са: 

 

Продукти:  

• култивирани и диворастящи билки;  

• подправки; 

 плодове и зеленчуци;  

• пчелен мед и пчелни продукти;  

• етерични масла и козметични продукти;  

• продукти от краве мляко.  

  

Търговия с биологични земеделски продукти и храни:  

• Основната част от българската биологична продукция се изнася;  

 По-малко от 5%  се реализират на българския пазар;  

• Износът се осъществяват по три начина: от кооперативи на земеделски стопани,  

от отделни производители, които са в състояние да предложат достатъчно  

количество собствено производство и от фирми, които изкупуват продукцията от  
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много земеделски стопани (главно от берачи на диви горски плодове и билки).  

 

 Общи закономерности, свързани с проблемите при развитие на биологично 

производство в България 

 

Проблемите в селското стопанство на територията на МИГ са: 

-  ниските изкупни цени на продукцията при висока себестойност (от високи цени на 

торове, пестициди, горива, части за поддържане на техниката); 

- липсата на достатъчно инвестиции за създаване на нови трайни насаждения и лошото 

поддържане на съществуващите; 

-  драстично намаляване на обработваните земеделски площи; 

-  липса на достатъчно субсидиране и кредитни линии за горива, торове и препарати; 

- липса на информация за достъпно кредитиране и стимули при създаване на нови и 

реконструкция на съществуващи трайни насаждения. 

 

Част от решенията:  

 

- Интензифициране използваемостта на ценните обработваеми земи в предпланинския 

район, чрез разширяване териториите и видовете на трайни насаждения; 

- Приоритетно подпомагане на земеделските производители, осъществяващи дейността си 

на принципа "земя - краен продукт”, т.е. увеличаване на добавената стойност в 

производството на готов продукт от селското стопанство до крайния потребител през 

преработващата промишленост; 

- Проектиране и изграждане на регионалното тържище за пресни ягоди и малини и други 

овощни култури, билки и горски плодове; 

- Създаване на трайни насаждения и по-точно ягоди и малини, както и овощни дървета; 

- Индустриално преработване на реколтата от тях, още повече, че те са твърде нетрайни; 

- Богатата фуражна база, традицията в поддържане на племенни стада са били предпоставка 

за добре развито животновъдство до началото на прехода – стимулиране на 

животновъдството;  

- Активизиране на пазара на земеделска земя; 

- Уедряването на земята е стратегически фактор за развитието на пазара и 

конкурентноспособни земеделски производства; 
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Основни изводи 

- Независимо, че селското стопанство има скромен дял в произведената продукция, 

този отрасъл е важен източник на доходи в населените места извън града и за поддържане 

на част от промишлената функция на двата града на територията на МИГ и двете общини; 

- Природно-икономическите ресурси на общината не са особено благоприятни за 

развитие на селско стопанство, но потенциалът е значителен както за развитие на 

растениевъдството, и особено на животновъдството; 

- Изключително малък е делът на използваните поливни площи; 

- Производителите и фирмите в общините не показват висока предприемчивост и 

инициатива за предприемачество; 

- Независимо от изграждането на важни елементи на предприемаческата 

инфраструктура на селското стопанство в общините, тя предстои да бъде доразвита на 

територията на двете общини, включени в МИГ. 

 

Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на: 

 

- Биологично производство на плодове, зеленчуци, билки, пчелен мед и други 

биохрани; 

- трайните насаждения - чрез създаване на нови масиви от ягоди, малини и овощни 

насаждения; 

- засилване позициите на фуражното растениевъдство; 

- развитие на животновъдство, базирано на производството на местни фуражи и 

пълноценно оползотворяване на пасищта; 

- развитие на пчеларството - чрез създаване на предприятие за обработка и разфасовка 

на пчелен мед; 

-     Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в селското 

стопанство и на тази база, стимулиране въвеждането на съвременни технологии на 

производство; 

- Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени структури на 

базата на частно фермерство от европейски тип; 
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- Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните 

производства /трайни насаждения/ и съответните преработващи единици с цел затваряне на 

веригата "земя - краен продукт" и развитие на регионални клъстери; 

- Изграждане на тържище за зеленчуци, плодове и цветя. Това ще повишава както 

качеството на производството на търговията с плодове и зеленчуци, така и съответствието 

на качеството на продуктите с международните стандарти; 

- Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна заетост и 

изграждане на инфраструктура за задържане на населението. 

 

Основна препоръка за територията на Берковица и Годеч:  

- Създаване на условия за увеличаване/покачване на земеделски предприемачески 

доход: доход от земеделски дейности, използван за поддържането на собствени 

производствени фактори (работа и/или предприятие, собствен капитал и притежавана земя). 

Този доход е равен на факторния доход минус разходите, свързани със заемане на капитал 

и наемане на работна ръка; 

- Създаване на земеделски факторен доход: представлява нетната добавена стойност 

на земеделските дейности (както и на неотделимите от тях неземеделски вторични 

дейности) по факторни разходи. Той се изчислява като се извади стойността на междинното 

потребление, потреблението на основен капитал и производствените данъци от стойността 

на земеделската продукция по основни цени и се прибави стойността на (други) 

производствени субсидии. Домакинствата често получават доходи от други източници 

(неземеделски дейности, заплати, социални помощи, доходи от собственост), така че 

земеделските доходи не винаги се равняват на действителните доходи на домакинствата, 

заети със земеделска дейност. 
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4.Представяне на възможностите и насоките за развитие на биологичното земеделие и 

производство на биологични храни. Добри европейски практики; 

 

Силни страни: 

- Българските биологични продукти са качествени и конкурентноспособни - по 

неофициални данни повече от 90% от българските биологични продукти се изнасят в 

страни от ЕС, САЩ и Япония; 

- Броят на сертифицираните биологични производители, преработватели и търговци в 

България расте устойчиво. За последните 7 години броят им се увеличил почти 10 пъти; 

- Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България са 40 378 

ха, като през последните 7 години са се увеличили 7 пъти; 

-  По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, билки и 

гъби България е на второ място в ЕС;  

-   По брой на сертифицирани пчелни семейства - на четвърто; 

     -   България е най-големият производител на биологично розово масло в света;   

-   Политическа воля за развитие на биологичното земеделие; 

-  Наличие на национална нормативна уредба за биологичното земеделие, хармонизирана 

с изискванията на Европейския съюз; 

-   Изградената система за надзор и сертифициране за гарантиране на качество, произход 

и проследяемост на биологичните продукти и храни; 

-  Много добро взаимодействие между МЗХ и заинтересованите страни за развитие на 

биологичното земеделие; 

-   Одобрени от министъра на земеделието и храните органи за контрол и сертификация 

на български биологични продукти;  

-    Наличие на Браншова организация на производители на биологични продукти; 

-    Наличие на Браншова организация на търговците на биологични продукти;  

- Неправителствени организации, активно работещи в сферата на биологичното 

земеделие; 

- Български консултанти по биологичното земеделие в различни консултантски 

организации; 

- Практически опит за прилагане на технологии за биологично земеделие, 

включително чрез адаптиране на чужд опит; 
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-      Биологичното земеделие се припознава като инструмент за устойчиво местно 

развитие; 

-      Специализирани магазини за биологични продукти и храни и специализирани форми 

на маркетинг – директно и абонаментно снабдяване. Повечето търговски вериги предлагат 

биологични храни;  

-   Законът за ГМО предвижда минимални отстояния от площи заети с биологично 

производство; 

-   Вътрешния пазар на биологични продукти е в процес на развитие и постоянно 

нарастване на броя на търговските обекти и брой на артикулите през последните 7 години; 

- Биологичното земеделие допринася едновременно за изпълнение на целите на 3 

конвенции на Обединените нации: Конвенция за биологичното разнообразие, Рамкова 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Конвенция на Организацията 

на обединените нации за борба с опустиняването (Европейска конвенция за ландшафта)  

-   Биологичното земеделие предлага възможности за допълнителна заетост в селските 

райони на страната. 

 

Слаби страни 

 

Слабите страни по отношение на развитието на биологичното земеделие в България са 

взаимосвързани и се отнасят до следното:  

 

- Слабости по отношение на производството на биологична продукция; 

- Слабости по отношение на наука, образование, обучение и консултантска дейност за 

биологично земеделие; 

- Слабости по отношение на развитие на пазара и формиране на потребителско 

търсене на биологични продукти; 

- Организационни и институционални слабости на българския БИО сектор; 

- Слабости по отношение на производството и преработката на биологична 

продукция; 

- Сравнително малък брой биологични земеделски стопанства в България с малка 

обща площ, много малък брой биологични животновъдни ферми; 

- Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за биологичните земеделски 

производители; 
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-   Банките трудно кредитират биологично производство и преработка; 

- Цената на сертификацията за дребните фермери (под 1 ха) е прекалено висока; 

- Компенсирането на разходите за сертификация по Мярка 214, изчислени на база 

площ е прекалено относително; 

-  Разходите за сертификация на биологични животни не се подпомагат по Мярка 214 

(с изключение на пчелни семейства); 

- Липса на финансово подпомагане за биологично животновъдство; 

- Липса на финансово подпомагане за биологична преработка;   

- Недостатъчно познаване на същността, методите на производство и философията на 

биологичното земеделие сред земеделски производители; 

-  Почти всички препарати за биологична растителна защита, почвени подобрители и 

торове са вносни, което оскъпява производството; 

- Липсва производство на биологичен фураж; 

- Негативно отношение към биологичното земеделие от страна на служители в 

общинските и държавните администрации – демотивират кандидатите за биологично 

производство; 

-  Непознаване на биологичните препарати за РЗ от страна на служителите на БАБХ, 

което води до неефективен контрол, санкции и демотивация на производителите; 

-  Липса или прекалено малък брой преработвателни предприятия за биологични 

продукти; 

-  Биологичните производители са изключени от списъка с възможните работодатели, 

които могат да ползват социални програми и мерки за наемане на безработни; 

- Липса на сертифицирани кланици; 

-  Липсва информация за произведените количества биологични продукти в страната; 

-   Невъзможност от окрупняване в достатъчно големи територии на едно място за 

голямо биологично производство; 

-  Недостатъчно квалифицирана и мотивирана работна сила; 

- Няма отделен списък на разрешените в биологичното производство подобрители на 

почвата и продукти за растителна защита в Списъка на разрешените за употреба в  

Република България торове, подобрители на почвата и продукти за растителна защита от 

БАБХ; 
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 -     Прекалено дълги и тромави процедури за регистрация на биологични продукти за 

растителна защита, торове и почвени подобрители;  

  - Няма гаранции за тези, които започват биологично производство, че в близост няма да 

се развива застрашаваща биологичното земеделие дейност; 

 - Интернет продажбите на биологични продукти не са включени в системата на   

контрол; 

 -  Недостатъчно ниво на съвременни знания и недостатъчно прилагане на научните 

достижения в биологичните ферми в България, въпреки обучението по мярка 111 от ПРСР 

2007 – 2013; 

-  Малките и средни био производителите търсят съвети, обучение и консултации, но по 

възможност безплатни – от колеги, от фирми, продаващи торове и препарати за растителна 

защита, от фирми, които им изкупуват продукцията; 

-  Големите био производители плащат за професионални консултации, включително и 

консултанти от чужбина за решаване на конкретни проблеми и въвеждане на новости в 

производството; 

-   Слабости по отношение на развитие на пазара и формиране на потребителско търсене 

на биологични продукти. 

 

 

Все още много нисък дял на българските биологични продукти на българския пазар (под 

10%)  причинено от
2
: 

 

Ограничен асортимент на биологичните продукти поради: 

– Недостатъчен брой преработвателни предприятия за биологична продукция; 

– Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за преработватели на 

биологична продукция;  

-     Липса на мрежа за дистрибуция; 

-    Недостатъчни обеми продукция от биологично земеделие за навлизане в големите 

вериги магазини; 

-   Липсват нагласи за сдружаване сред биологичните производители; 

                                                           
2
 Данни от Българска асоциация за биохрани 
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-   Преработката на биологични продукти е извън района на производство дори извън 

страната; 

-   Липсва специализирана борса за биологични продукти; 

-   Биологичните храни не са включени в програми от типа „Училищно мляко” или 

„Училищен плод”, няма обществени кухни и заведения за обществено хранене, които да 

предлагат био храни;   

 

Няма формирано потребителско търсене на биологични продукти, причинено от: 

– Липсва стратегия за промоция на вътрешния пазар; 

– Частични опити за промоция на биологичните продукти; 

– Ниска покупателна способност на населението; 

-      Няма пазарни проучвания и анализи за продукти на биоземеделие; 

-    Недостатъчно информация и популярна литература по въпросите на биологичното 

земеделие, ориентирана към потребителите; 

-  Недостатъчно финансиране за представяне на био продуктите на национални 

изложения (липсва сигурност и предвидимост); 

-     Ниско ниво на информираност за опазване на околната среда в обществото; 

-  Няма практика за използване на разнообразни методи за продажба включително 

„продажба на зелено“  (фючърсна сделка);   

 

Слаби позиции на българските биологични продукти на външния пазар,  поради: 

 

- Експорт не на крайни продукти, а на суровини; 

- Малък брой  (3-4) български търговски марки на външния пазар;  

- ипсва стратегия за разпространение на информация на външния пазар; 

- Няма достатъчно информация за външния пазар на биологични продукти. 

Само 5% от сертифицирните биологични производители в България членуват в браншовата 

асоциация на биологичните производители, в резултат на което останалите 95% не участват 

в разработването на политики и мерки за подпомагане на сектора. Браншовите организации 

са мотивирани и резултатни в работата си, но с ограничени рсурси – не получават никаква 

подкрепа от държавата.  
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Възможности 

 

-    Биологичните храни са все по-търсени от потребителите;  

-    подпомагането за биологичното производство в Европейския съюз нараства; 

-    българските фермери имат шанса да се присъединят към отбора на бъдещето, да 

заложат на производство с бъдеще;   

-   Търсенето на биологични продукти в световен мащаб расте непрекъснато през 

последните 20 години. Оборота от продажбите на био продукти в края на 2010 г. се оценява 

на 59 милиарда долара, като увеличението за периода 2000 – 2010 е повече от три пъти; 

-   Цените на храните в световен мащаб нарастват, цените на биологичните храни и 

напитки – също. Биологичните храни са по-скъпи от конвенционалните, като разликата в 

цените се движи в диапазона от 30 до 100%, в отделни и случаи и повече;   

-   Голяма част от земеделската практика в малките ферми в България е с ниско влагане 

на минерални торове и пестициди. В животновъдството голяма част от практиката е 

екстензивна; 

-  Изключителни природни дадености за развитие на биологичното земеделие в 

България; 

-  Биологичната козметика се радва на изключителен интерес от страна на потребителите 

в ЕС, Северна Америка и Япония. Традиционните за България етерично – маслени култури 

вече се отглеждат по биологичен начин. С малко усилия и ноу – хау България може да  

предлага краен продукт с висока принадена стойност;     

-   Има фондове и програми за биологично земеделие на ниво ЕС; 

-   Биологичното земеделие използва много повече ръчен труд, с което предлага реална 

възможност за заетост в селските райони на страната;  

-  Новата Общата селскостопанска политика на ЕС (2014-2020г.) предвижда по-сериозна 

подкрепа за производства, щадящи околната среда и хуманно отношение към животните – 

агроекология и подпомагане на високо качествени продукти; 

-  Има програми за финансиране насочени към устойчивото развитие, а биологичното 

земеделие е ефективен подход за постигане на устойчиво развитие; 

-  Съществува реално търсене на български биологични продукти от много европейски 

компании; 
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-  В България има система на защитени територии, където е възможно да се произвежда 

по методите на биологичното земеделие, местните хора да печелят добре от запазената 

природа; 

-  Вече се развива и алтернативен туризъм, който може да ползва продуктите на 

биологичното земеделие; 

-  Има добър имидж на българските земеделски продукти на външния пазар; 

-  България има уникални продукти, които може да произведе (билки, рози, диви гъби и 

др.) и за, които е конкурентоспособна; 

- Големите вериги магазини започват ат да внасят биологични земеделски продукти и 

това  стимулира българското производство и пазар; 

-   Съществуват местни породи и сортове, които могат да направят биологичното 

производство по-рентабилно; 

-  Съвременните ИКТ разполагат с огромни възможности за разпространение на  

информация, съвместна работа, ефективна реализация на продукцията и т.н.; 

-  Съществува информационна мрежа на неправителствените организации (НПО), 

работещи за опазване на околната среда и устойчиво развитие, която може да се използва за 

кампании за популяризиране на биологичното земеделие, комуникации и др.; 

- Термините „био“, „еко“, „органично“ вече са защитени от българското 

законодателство, а Българската Агенция за безопасност на храните успешно контролира 

спазването на закона, „био ментетата” вече не са проблем за българските потребители. 

 

 

Заплахи 

 

- Силна раздробеност на земеделските имоти включително и при дребните земеделски 

стопанства; 

- Липса на предприемаческа култура у българите включително ниска организационна 

култура на българските земеделски производители; 

- Застаряващо население; 

- Миграция; 

- Ниска покупателна способност; 

- Минималните граници на земеделските стопанства за получаване на подпомагане   

като изисквания на ЕС; 
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-      Голяма конкуренция на готови биологични храни от другите европейски страни; 

-     Трудна и скъпа охрана на земеделските земи; 

-     Амортизирана и лоша земеделска инфраструктура; 

 

 

Бъдещето:  

 

50 % субсидии за инвестиции в производство и преработка: 

Сегашните схеми за инвестиции в производство и преработка ще бъдат обединени в 

следващия програмен период в една обща мярка - инвестиции във физически активи. Целта 

е фирмата с един проект да успее да кандидатства за няколко типа инвестиции, а не както 

сега - да прави това за всяка от тях. По мярката ще могат да бъдат закупувани материални 

активи (техника, оборудване), както и нематериални инвестиции (например за покриване на 

стандарти) както в производството, така и в преработката и маркетинга. С такъв тип 

проекти ще могат да кандидатстват земеделски стопани и фирми от хранителната 

индустрия, като субсидията по проектите е 50%. По тази схема за първи път ще е възможно 

да се правят и инвестиции в напоителна и отводнителна инфраструктура, както и други 

непроизводствени инвестиции, където е предвидено до 100% субсидия. За първи път се 

предвижда и възможност да бъдат подпомагани и колективни инвестиции, правени 

например от няколко съседни стопанства. 

 

Внедряване на иновации 

 

Нова схема в програмата предвижда насърчаване на иновациите. Кандидатите по 

мярка „Сътрудничество" могат да бъдат оперативни групи от минимум два субекта, които 

изпълняват конкретен иновативен проект. В тези групи е възможно да участват земеделски 

стопани, фирми от хранителната индустрия, горския сектор, изследователи, консултанти и 

др. Пример за такъв проект може да бъде сътрудничество между стопанин и научно звено. 

Помощта по тази мярка ще се отпуска като обща сума, която покрива разходите за 

сътрудничество и изпълнение на проекта. 

 

Премии за млади производители 

 

През следващия програмен период ще продължат да действат мерките „Млад фермер" и за 

инвестиции в неземеделски дейности, които сега се обединяват в обща схема „Развитие на 
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стопанства и предприятия". Производителите до 40 години ще получават фиксирана премия 

за дейността си, като новото е, че от подобна фиксирана сума ще могат да се възползват и 

стопани, които искат да развият нови неземеделски дейности. По схемата „Развитие на 

стопанства и предприятия" ще могат да кандидатстват още и малки фирми, които на 

територията на селските райони развиват бизнес извън земеделието.  

 

Добри практики 

 

Добрата практика е процес или методология, който представлява най-ефективния 

начин за постигане на поставените цели. „Добрата практика” е термин, който специално се 

използва  в европейското законодателство и се отнася за определяне на собствени методики 

и дейности,  за подбор и популяризиране на "добри" практики за развитие на селските 

райони в страните членки.  Един проект се определя за „добра практика”, ако съществува 

пряка връзка между извършените дейности и очаквания краен резултат. Като цяло, 

същността на определянето и споделянето на „добрите практики” е да се учим от опита на 

другите и да използваме натрупаните знания в нашите собствени дейности. Добрите 

практики могат да служат като източник за вдъхновение и пример и да подскажат нови 

подходи за разрешаването на съществуващи проблеми. 

Биологичното земеделие създава по-привлекателен, естествен ландшафт благодарение на 

практики като: 

• Създаване на жив плет и ливади; 

• Запазване на естествената флора и фауна; 

• Поддържане и подобряване на водните и почвени ресурси; 

• Използване на естествените за района растителни и животински видове и на 

местните ресурси. 

На свой ред, тези практики създават по-привлекателни селски области, които имат повече 

шансове да задържат и дори привлекат нови жители в момент, в който селското население 

намалява в страните от ЕС. 

 

Верига на производството и доставките 

 

Биологичното земеделие допринася също така за по-активното участие на селските 

общности в процеса на реализация на земеделските продукти. Това се дължи на:  
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• Използването на разнообразни пазарни канали - например, продажби пред самото 

стопанство, чрез магазин в стопанството или на околните селскостопански пазари, както и 

чрез продажби, организирани по интернет;  

• Нови и разнообразни възможности за маркетинг на биологичния продукт; 

• Предпочитанието към късата дистанция до пазара. 

Всъщност, заетите по цялата линия на производството и доставките на биологичните 

продукти нерядко участват в повече от една дейност. Например, производителите с голяма 

гордост и дори философски интерес към битието на продукта в много случаи участват и в 

етапите, следващи производството му, т.е. те са добре запознати или дори директно 

извършват преработката и маркетинга му. 

 

Комплексност на биологичното производство 

 

Комплексното естество на практиките, използвани при биологичното производство и 

преработка, само по себе си създава високо ниво на професионализъм. Преди всичко, 

ограниченията върху използването на средства като пестициди и минерални торове в 

биологичното растениевъдство или фуражни добавки в животновъдството означават на 

практика, че биологичният производител трябва да има силно развити знания и умения, за 

да е в състояние да поддържа здравето и доброто състояние на отглежданите растения и 

животни, без да разчита на изкуствени средства. При биологичните земеделски системи 

превенцията е ключът към добрите резултати, тъй като биологичният производител не 

разчита на средства за "бързо решаване" на проблемите - вместо това той прилага уменията 

си, за да предотврати самата им поява. Този подход е валиден и за преработвателния 

сектор, който е ограничен в използването на технологични спомагателни вещества и 

химично синтезирани добавки. 

 

Традиция 

 

Биологичното земеделие е модерна система за производство на храни, но корените 

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

производител черпи изпитани знания и методи. Например: 

• Работа с природата вместо срещу нея; 

• Многогодишно сеитбообръщение; 
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• Използване на оборски тор за обогатяване на почвата и на култури, които могат да 

бъдат отгледани в стопанството без помощта на синтетични средства; 

• Прилагане на мерки за усилване на естествената защита на растенията и животните 

срещу болести и вредители, вместо да се разчита на ветеринарномедицински продукти или 

пестициди; 

• Поощряване на полезните видове - естествени неприятели на вредителите - в района 

на стопанството; 

• Осигуряване на възможност за движение и физическа активност на животните, 

достъп до качествен фураж и до пашуване на открито, за да се поддържа тяхното добро 

състояние и здраве. 

 

Иновация 

 

Но биологичните производители прилагат също така модерни технологии и съвременни 

средства - реултат на научните постижения, позволяващи ново развитие на биологичното 

земеделие в рамките на традицията. Това, например, може да включва: 

• Анализ на почвата, стриктен план за сеитбообръщение и използването на пасищата, 

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

за културите; 

• Идентифициране и внимателно балансиране на правилните фуражни съставки, за да 

бъдат удовлетворени по най-добрия начин хранителните нужди на различните видове и 

породи в животновъдството; 

• Използване на специално оборудване като уредите за механично отстраняване на 

плевелите, за да бъдат поставени под контрол, без употребата на хербициди; 

• Запознанство с новите научни изследвания в областта, което помага, например, при 

избора на растителни сортове, подходящи за ротация на културите. 

 

Нови възможности 

 

Биологичното земеделско производство и биологичната преработка отварят пред 

научно-изследователския сектор ново поле за работа и нови възможности - например, 

създаване на алтернативи на синтетичните пестициди или нови системи за оценка на 

потенциала на различните варианти при сеитбообръщението за снабдяването на почвата със 

специфични хранителни вещества. Същевременно, за заетите в сектора на маркетинга и 
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продажбите биологичното производство, с неговата специфика, създава възможности за 

нов, свеж начин за комуникация с потребителя. 

 

Контакт с потребителя 

 

Благодарение на високия професионализъм в биологичния сектор се създават възможности 

за преоткриване на връзката с потребителя - вместо "анонимен" продукт, биологичните 

производители и преработватели предлагат ясно обяснение на произхода на продукта и 

ползите от неговите място и начин на производство. Практиките, които допринасят за това, 

включват: 

• Селски и еко-туризъм; 

• Организиране на посещения на ученици и журналисти в образцови стопанства; 

• Информация за стопанството и производителя върху етикета на продукта; 

• Нови маркетингови и промоционални кампании. 

 

Отворени дни на биологичните стопанства 

 

Привлекателният образ на природата и естественият начин на живот на хора, 

растения и животни, благоприятстван от биологичното земеделие, създава възможности за 

развиване на селски и екологичен туризъм, за създаване на стопанства за демонстрация, за 

популяризиране на "отворени дни" за посещение, за хотелиерство, изобщо за отваряне на 

стопанствата, под различни форми, за външни посетители. Секторите на маркетинга, 

гостоприемството и туризма са сред тези, които могат да отчетат ползи от тази тенденция. 

 

Естествени системи  

Освен, че създава привлекателни за окото пейзажи, биологичното земеделие води до 

оформянето на ландшафта, който е подходящ и естествен за съответния район. Това се 

постига чрез:  

• Използване на местните ресурси - вместо доставянето им от далечни места;  

• Предпочитание към местните видове растения и животни;  

Практики, които допринасят за подобряване на структурата на почвата и водните ресурси и 

помагат за поддържането на естествените природни баланси в районите, в които се 

практикува биологично земеделие.  
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Животни  

 

Практиките на биологичното земеделие, предназначени да подобрят хуманното отношение 

към животните , могат също да направят земеделието по-привлекателно за външни лица:  

• На всички отглеждани животни се дава свободен достъп до просторни пасища;  

• Гъстотата на животните при паша е по-малка от тази при конвенционалното 

земеделие;  

• Отглеждат се традиционни, характерни за района видове - биологичното стопанство 

се възприема от мнозина като приятна пасторална картина.  

Заедно с ползите за природата и живите организми, подобреният ландшафт на районите, в 

които се практикува биологично земеделие, има и по-широк социално-икономически ефект, 

като например превръщането на селските райони в по-привлекателно място за живот, и то 

във времето на масова миграция към големите градове. 

 

 

 

Добри практики за биологично земеделие, подходящи за мултиплициране на 

теритоирята на общините Берковица и Годеч: 

 

1. БЕЛГИЯ, Биологично земеделие 

Контекст на проекта: 

МИГ обхваща главно зеления пояс около град Брюж (Bruges). Развитието му е ограничено и 

така той все още е незаселен район, от който 70 % се използва за земеделие (главно 

оранжерии за растения, млекопреработване и интензивно животновъдство, както и 

обработваеми земи). Натискът от урбанизацията обаче нараства, в това число на търсене на 

жилища, работа и транспорт. Стратегията за развитие на МИГ е да разнообрази 

земеделието, като същевременно укрепи опазването на околната среда във фермите. МИГ 

смята, че устойчивото земеделие ще повиши качеството на живот в района, тъй като то 

обединява икономически, социални и екологични съображения.  

Проектът е иницииран по възходящия подход, като девет местни земеделски производители 

се обединяват, за да споделят идеи и опит за продажбата на биологични продукти и 

подобряването на своя имидж и реклама. В резултат на тази доброволна инициатива, 

земеделските производители са силно мотивирани, а ЛИДЕР+ им помогна да осъществят 

идеите си. Сътрудничеството на земеделски производители в сектора на биологичното 

производство и особено съвместното му насърчаване чрез обща марка, е иновационно за 
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Белгия. Земеделските производители предприемат няколко съвместни маркетингови 

стратегии, като изготвянето на календар с всички земеделски производители по проекта, 

създадаването на общи пазарски щандове и организирането на колоездачна обиколка със 

спирки във фермите участници. Всяка дейност е отговорност на един член от групата. 

Главните постижения са: 

•  Обща търговска марка (лого) за регионалните биологични продукти; 

•  Интернет страница (www.biobrugsommeland.be ); 

•  Изготвяне на билбордове за реклама на панаири, пазари и при други рекламни 

мероприятия; 

•  Рекламни материали, брошури и календар;  

•  Съвместно закупуване на екологични опаковки.  

Общият резултат е, че биологичното земеделие и местните биологични продукти са вече 

много по-известни в региона. Съществува засилено сътрудничество между 

биопроизводителите и градинарите, и все повече земеделски производители използват 

екологични опаковки.  

Проектът се счита за най-добра практика и поради начина, по който интегрира няколко 

съображения в своите търговски дейности: 

•  На околната среда се отделя внимание чрез начина, по който биологичната храна се 

произвежда, като са използвани естествено разграждащи се опаковки; 

•  Организирани са културни събития, като например  (Фестивал в парка) и други 

изложби; 

•  Споразумение за сътрудничество с регионалната туристическа служба подпомага 

рекламните дейности.  

Производители на биологични земеделски продукти и градинари от територията на МИГ 

основават кооператив, за да насърчат продажбата на регионални биологични продукти. 

 

2. БЪЛГАРИЯ: Новото злато на Тракия 

 

Естествено пашуване, биологично земеделие и екотуризъм в Източните Родопи 

Въвеждане и прилагане на биологичното селско стопанство. 

Представителна група родопски фермери ще се запознае с възможностите, които 

биоземеделието предлага: 

 Подбор на функционираща и сертифицирана екоферма;  

http://www.biobrugsommeland.be/


                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони        
Разработване на секторен анализ“Развитие на биологичното земеделие и производството на биологични храни на 

територията на МИГ: възможности и добри европейски практики с цел подобряване качеството на живот“. 

Настоящият документ е изготвен в рамките на Договор за изпълнение на услуга с предмет: “Изготвяне на анализи и проучване за територията на МИГ- Берковица Годеч, в подкрепа изпълнението на 
Стратегията за местно развитие на сдружение МИГ- Берковица и Годеч”  ,  финансирана съгласно Договор № 50-86 /13.06.2012г. сключен  между МИГ, МЗХ и ДФЗ-РА. 

 

53 

 Определяне на необходимите инвестиции за превръщането й в модел на ферма – 

смесено стопанство;   

 Влагане на необходимите инвестиции; 

 Моделната ферма ще функционира като център за обучение и консултации; 

 Изграждане на еко магазин. 

 

Планирани дейности 

 Обучение на представителна група от родопски фермери; 

 Определяне на критерии за развитие на целевите групи; 

  Определяне на фермерите и целевите групи въз основа на тези критерии;  

  Планиране и графици за курсовете на обучение; 

  Определяне на зоните на интерес (преценка на нуждите); 

  Определяне нивото на знания/умения на фермерит;е  

  Учебни материали и информация ; 

  Поне 20 курса на обучение с участието на експерти по биоземеделие, туризъм и 

опазване на околната среда; 

 Проучвания в областта на маркетинга и брандирането и развитие поне на една 

верига от местни биопродукти със собствена търговска марка; 

 Проучване на годните за продажба биопродукти от региона;  

  Регистриране на поне една търговска марка; 

  Определяне на възможностите марката да се продава на националния и 

чуждестранния пазар;  

  Производителите на биопродукти получават техническа помощ и възможност да си 

сътрудничат в производството и маркетинга; 

  Местната общност подкрепя регионалната марка; 

 

Идея за приложение на местните биологични продукти: 

 Местни биопродукти ще бъдат използвани при приготвянето на храна за туристите; 

 Списък на биологични стопанства с къщи за гости; 

  Списък на местни ястия, приготвяни с биопродукти; 
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  Координация между местно биопроизводство и вече познатите местни 

специалитети (търсене - предлагане); 

  План за сътрудничество между двата компонента – производители на 

биопродукти и туристически предприемачи;  

  Отпечатване на рекламни материали; 

  Фермери с къщи за гости увеличават приходите си с до 50%; 

 Избор на регионален биопродукт (или продукти); 

  Обучение по коопериране на производители на биопродукти; 

  Създаване на стандарт за производството на един регионален продукт; 

  Осигуряване на необходимото оборудване; 

  Производителите увеличават приходите си с до 50 %. 

Резултат 1. 

В селските райони на България е изпробван нов и печеливш начин на партньорство –  

взаимодействие между биоземеделие, туризъм и опазване на околната среда. 

Резултат 2.  

Въвеждането на биологичното земеделие повишава дохода на домакинствата, намалява 

ефекта на безработицата и обезлюдяването на селските райони. 

 

Ключови послания на Европа за биологичното земеделие, които могат да бъдат 

използвани заедно с лого и марка от страна на биологични поризводители на теритоирята 

на МИГ: 

 

 Ключов слоган: 

Биологично земеделие. Добро за природата, добро за Вас. 

 

 Други слогани: 

Биологично земеделие. Добро за природата, добро за мен. 

Биологично земеделие. Естественият избор. 

Биологично земеделие. Решение в полза на природата. 

Биологично земеделие. Бъди естествен! 

Биологично земеделие. Ние вярваме в природата. 
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Биологично земеделие. То е в природата ни. 

Биологично земеделие. Вярвай в доброто. 

Биологичното земеделие. Просто добро. 

Биологичното земеделие. Изключително добро. 

 

 Ключови послания: 

„Биологичното земеделие увеличава биоразнообразието и запазването на видове и 

естествени местообитания.“ 

„Биологичното производство използва енергията и природните ресурси отговорно.“ 

„Биологичното земеделие зачита природните баланси в местността и района и се стреми да 

използва само местни ресурси.“ 

„Биологичното земеделие подобрява почвата и почвеното плодородие, както и качеството 

на водата.“ 

„Биологичното земеделие подобрява здравето и хуманното отношение към животните.“ 

„Биологичните производители задоволяват специфичните поведенчески потребности на 

животните.“ 

„Биологичните продукти отговарят на потребителското търсене на автентични, 

висококачествени и вкусни храни.“ 

„Използването на "био" етикет дава на потребителя сигурност, че продуктът е произведен 

съобразно контролирани биологични стандарти.“ 

„Биологичният сектор предлага многообразие от продукти на пазара, доставяни по 

разнообразни начини.“ 

„Биологичният сектор предлага на потребителя гаранцията, че всички оператори в сектора 

са редовно контролирани от отговорните лица.“ 

„Потребителското търсене на биологични продукти нараства, увеличавайки с това 

възможностите за всички браншове от биологичния сектор.“ 

„Растежът в биологичния сектор създава възможности за работа и увеличаване на 

благосъстоянието на селските райони и допринася за поддържането и подобряването на 

селския ландшафт.“ 

„Биологичното земеделие създава възможности за производители, преработватели и 

търговци да преоткрият връзката с потребителя.“ 
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5. Заключение: 

Популярността на биологичните продукти расте из целия ЕС, тъй като все повече хора 

започват да осъзнават ползите от биологичната храна и земеделие. 

Потребителите могат да избират от непрекъснато разширяващ се асортимент от 

сертифицирани биологични продукти: от свежи, биологични плодове, зеленчуци и меса, до 

биологични, преработени стоки и готови за консумация храни и напитки, дори биологични 

здравни и козметични продукти, а всички те са налични във все повече на брой търговски 

обекти. 

 

Да купуваме от местопроизводството: Хората, които купуват биологична храна, се 

интересуват откъде идва тяхната храна и как е произведена. Те се интересуват дали тя е 

истинска, както и от хуманното отношение към животните и опазването на околната среда. 

Също така много от тях предпочитат местните продукти пред храни, които са 

транспортирани на дълги разстояния. В резултат на това все повече потребители 

предпочитат да купуват биологична храна направо от стопанството, където тя е 

произведена, от местните магазини към стопанствата и от крайпътни сергии, или да посетят 

някой от многото селскостопански пазари, които редовно се организират в малки и големи 

градове в целия ЕС. Тук те могат да се срещнат лично със земеделските стопани и да научат 

повече от тях за това как обогатяват почвата без да използват изкуствени торове или как 

контролират вредителите и болестите без да разчитат на изкуствени инсектициди и 

хербициди. 

Постигането на конкурентоспособност означава подобряване на икономическите резултати 

от земеделския отрасъл, като се намаляват производствените разходи, увеличава се 

икономическият размер на стопанствата, насърчават се иновациите и се засилва пазарната 

ориентация.  

Необходимо е да се укрепи ефективността на мерките за подкрепа на инвестициите във 

физически капитал (иновации във ферми, преработка, маркетинг, земеделска 

инфраструктура), както и тези, свързани с човешкия капитал (ранно пенсиониране, млади 

фермери, обучение и консултантски услуги). 
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Производството на качествени хранителни продукти става все по-важно за потребителите. 

От тази глeдна точка значението на биологичното производство се очаква да нараства 

непрекъснато. Това от своя страна ще изисква определени ангажименти от страна на 

държавата: 

-  Биологичното производство да се обвърже с решаването на проблемите на дребните 

фермери и предприемачи , особено в полупланинските и планински региони и на тези 

свързани с екологията ( Натура 2000, биоразнообразие и др.); 

-  Пълноценното използване на средствата за подкрепа по линия на ОСП.  Да се подобри 

изплащането на средствата по Агро-екологичната мярка от ПРСР;  

- Да се търсят нови възможности за финансиране на биологичните земеделски 

производители по някои от мерките от ПРСР; 

- Данъчни и кредитни облекчения; 

- Подготовка на кадри и строго научно обслужване; 

- Да се повиши степента на информираност и заинтересованост на обществото, както и за 

ускореното развитие на зараждащия се пазар на биопродукти в България чрез реални 

стъпки за подкрепа на биологичното земеделие от всички заинтересовани по веригата; 

- Аграрната политика да бъде допълнена с целеви мерки за отчитане на специфичните 

местни агро-екологични условия, както и на екологичните и социалните ефекти от 

биологичното земеделие; 

- Да се намери подходящ и действащ механизъм за предоставянето на достъпна 

информация и консултантски услуги за производителите като фактор за  достигане на 

критична маса от производители в БЗ; да се разработят и предложат нови ефективни 

технологии за биологично производство; да се повишава качеството на биопродуктите; 

-Гарантиране на справедливо и стабилно ниво на доходите на селскостопанските 

производители; 

- Технологично обновление, модерна инфраструктура и ускорено  развитие и въвеждане на 

иновациие в земеделската практика; 

- Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство; 

- Повишаване на образователната и квалификационна подготовка на заетите в 

биоземеделието; 

- Устойчиво управление на природните ресурси и на дейностите, свързани с климатичните 

промени; 



                

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 
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- Интегриране на селскостопанските производители в хранителната верига; 

- Подкрепа за развитието на биологичното земеделие. Това включва както разширяване на 

използването на известни, така и  въвеждането на нови технологии; подкрепа на 

сертифицирането на продукцията; идентифицирането и разработването на пазарите и 

прилагането на комплексни практики, обединяващи производството с туристически и др. 

услуги. 


