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Резюме 
Настоящата разработка разглежда 
възможностите за развитието на биологичното 
земеделие като начин за опазване на 
биоразнообразието и ландшафта в 
Централните Родопи като част от планински 
масив с изключително екологично значение. 
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Abstract 
This paper examines the opportunities for organic 
farming development as a way of biodiversity and 
landscape preservation in Central Rhodopes as a 
part of a mountain chain of exceptional ecological 
significance. 
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Въведение 
Биологичното земеделие е цялостен системен 
подход, базиран на набор от процеси, водещи 
до устойчиво развитие. Според широко 
приетото определение на IFOAM (юни, 2008): 
«Биологичното земеделие е производствена 
система, която поддържа здравето на почвите, 
екосистемите и хората. Тя се основава на 
екологичните процеси, биоразнообразието и 
циклите, адаптирани към местните условия, и 
избягва употребата на вещества и други 
действия с неблагоприятен ефект. 

Биологичното земеделие съчетава традиции, 
иновации и наука за ползване на околната 
среда и насърчава справедливите отношения и 
доброто качество на живот за всички живи 
същества» [4]. 
За биологичното земеделие е характерно 
отговорното използване на енергията и 
природните ресурси, поддържането на 
биологичното разнообразие и на местния 
екологичен баланс, съхраняването и 
подобряването на плодородието на почвата, 
хуманното отношение към животните и 
внимание към специфичните им поведенчески 
нужди [2]. 
Биологичното производство е икономически 
сектор, допринасящ едновременно за 
постигане на целите и на трите конвенции на 
ООН – по изменение на климата (Рамкова 
конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата), биологичното 
разнообразие (Конвенция за биологичното 
разнообразие) и борбата с опустиняването 
(Конвенция на Организацията на обединените 
нации за борба с опустиняването -  Европейска 
конвенция за ландшафта), и благоприятстващ 
устойчивото управление на 5 от общо 7-те 
екосистеми (обработваеми земи, горски 
екосистеми, планински и полупланински 
екосистеми, сухи и засушливи екосистеми, 
ливади и пасища) [12]. 
Четирите принципа на биологичното 
земеделие, формулирани от IFOAM, 
подчертават, че опазването на компонентите 
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на околната среда, предпазливостта и 
отговорността са ключови фактори. Така 
формулирани, те са в пряка връзка с 
концепцията за устойчиво развитие в 
различните й аспекти.  
 
Материали и методика 
Изследването на възможностите за развитието 
на биологичното земеделие като начин за 
опазване на биологичното и ландшафтното 
разнообразие е направено по примера на 
Централните Родопи. 
Методите, които са използвани са: анализ на 
значението на селското стопанство и 
опазването на околната среда във връзка с 
постигане на устойчиво развитие, сравнителен 
анализ на основните видове земеделие по 
отношение опазване на околната среда, 
постигане високи нива на качество и 
безопасност на храните, икономическа и 
социална ефективност и SWOT-анализ на 
региона Централни Родопи, въз основа на 
който са изведени препоръки за стимулиране 
на биологичното производство в изследвания 
регион. 
 
Резултати и обсъждане 
Екологичните проблеми като цяло и в 
частност в земеделския сектор се задълбочават 
все повече през последните няколко 
десетилетия поради силно нарушените 
природни баланси и отрицателния 
кумулативен ефект върху човешкото здраве. 
Като сектор в самото начало на хранителната 
верига, селското стопанство е най-важно за 
постигане на устойчиво развитие и растеж в 

различните им аспекти – икономически, 
социален и екологичен. 
Икономическата ефективност, социалната 
отговорност и екологичното съответствие са 
трите ключови елемента при характеризиране 
на устойчивото развитие и устойчивото 
земеделие в частност. Селскостопанският 
сектор изпитва редица проблеми, отразяващи 
се на недостатъчни доходи, влошени социални 
условия и отрицателно влияние върху 
околната среда. Тези три аспекта са взаимно 
свързани и е много трудно да се изследват 
поотделно. И в световната, и в националните 
икономики един от най-сложните въпроси е 
„икономическа ефективност или социална 
справедливост”. В селскостопанския сектор 
особено остър е проблемът за икономическата 
ефективност във връзка с опазването на 
околната среда и нуждата от повишаване на 
социалния статус на населението в селските 
райони. Затова постигането на целите на 
устойчивото развитие, и в частност 
устойчивото земеделие и опазването на 
околната среда, обхваща система от 
механизми и инструменти с различна 
насоченост. 
По този начин препоръчителен подход за 
изграждане на политиките за бъдещо развитие 
е връзката «национално - европейско ниво», 
като тя не е еднопосочна. 
Устойчивото развитие включва балансирани 
взаимодействия межди трите сектора – 
държавен, частен и нестопански 
(неправителствен). При икономически, 
социални или екологични кризи балансът и 
взаимодействията са нарушени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.1. Устойчиво развитие и значение на селското стопанство и опазване на околната среда 
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Фиг.2. Оценка на приоритетите при трите основни вида земеделие 

 
Успешният мениджмънт на околната среда е в 
основата на успеха или неуспеха на 
националните стопанства и социални системи. 
Подходите, които се използват се 
концентрират върху разработване на планове 
за действие, превенция, ограничаване на 
експлоатацията и замърсяването. Те са много 
важни по отношение на опазването на 
околната среда, но не са достатъчни сами по 
себе си за постигане на устойчиво развитие. 
Постигането на добро ниво на опазване на 
околната среда по този начин към даден 
момент не гарантира бъдещото развитие. 
Необходим е един цялостен, интегриран 
подход. 
 
Преходът към биологично земеделие, което 
отговаря напълно на изискванията за 
устойчиво развитие на селското стопанство и 
има принос за опазване на биологичното и 
ландшафтно разнообразие, води също и до 
стабилизиране на доходите на земеделските 
стопани чрез навлизане на нови, развиващи се 
пазари на качествени и здравословни 
хранителни продукти, което означава и 
намаляване на безработицата. Това се 
потвърждава и от заключенията на 
Европейския план за биологични храни и 
земеделие. България разполага с благоприятни 
възможности да заеме достойно място във все 
още незапълнената пазарна ниша на 
биологични продукти в ЕС и света. 
Ето защо биологичното земеделие се 
разглежда като алтернатива за решаване на 
проблема с намаляване на биологичното 
разнообразие, обезлюдяването на селата, 
оттегляне на работещи от производството на 
първична земеделска продукция и частично – 

до решаване на проблема с небалансираното 
регионално развитие. 
Биологичното земеделие в своята същност е 
насочено към поддържане и увеличаване на 
биологичното разнообразие. Практиките в 
биоземеделието разглеждат биоразно-
образието, като обединяващ термин за всички 
живи форми и в трите му аспекта - генетично, 
видово и разнообразие на екосистемите. 
В контекста на биологичното земеделие 
терминът "биоразнообразие" означава не само, 
че в биологичното стопанство съществуват 
повече растения и животни, но също и че 
повече растения и животни - естествени за 
дадения район, живеят по естествения за тях 
начин. Особено значение се придава също на 
опазването на застрашените растителни и 
животински видове. Практиките, прилагани в 
биологичното земеделие, и добрите 
земеделски практики, установени в правилата 
на ЕС, допринасят за поддържането и 
увеличаването на биоразнообразието. Много 
важен съпътстващ ефект е подобряването на 
условията за местната флора и фауна и 
увеличаване на естественото биоразнообразие. 
 
Настоящата разработка има за цел да открие 
възможностите за развитието на биологичното 
земеделие като начин за опазване на 
биологичното и ландшафтното разнообразие 
по примера на Централни Родопи, като част от 
планинска система с изключително 
екологично значение. 
Голямото климатично и почвено разнообразие 
в Родопите обуславят голямо растително 
многообразие. На територията на планината са 
установени над 2000 вида висши растения, от 
които 90 са балкански ендемити и силно 
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застрашени от изчезване видове. В 
централната и западната част на Родопите се 
намират някои от най-малко засегнатите 
природни екосистеми в Европа, които дават 
убежище на много редки животински видове, 
някои от които застрашени от изчезване. 
Родопският планински масив е ценна 
екосистема на Балканския полуостров и е един 
от най-интересните региони в Европа поради 
голямото си биологично и ландшафтно 
разнообразие. За това допринасят и 

географското му местоположение – пресечна 
точка, в която се срещат балканската, 
субалпийската и средиземноморската флора и 
фауна, геоложкият му състав, както и фактът, 
че не е засегнат от екзарация. В резултат на 
това много растителни и животински видове 
от Централна и Северна Европа намират 
убежище в Родопите, чийто планински масив 
се обозначава като най-южната точка на 
хабитата им [3]. 

 
Фиг. 3. Биологично разнообразие на Централните Родопи [11] 

 

 

Dactylorhiza cordigera 
Сърцевиден дланокоренник 

Dactylorhiza cordigera 
Сърцевиден дланокоренник 

Onobrychis degenii 
Дегенова еспарзета 

Рядък вид, балкански ендемит 
   

 

Geum rhodopaeum 
Hypericum cerastioides 
Рожецова звъника 

Primula veris 
Лечебна иглика 

   

 
Родопска горска майка 

Lathraea rhodopea 
Защитен вид 

Крайречни хабитати в 
Казанджи дере 

Gentiana verna 
Пролетна тинтява 

Находище на Aquilegia vulgaris 
Обикновена кандилка 

Рядък вид, Казанджи дере, 
Мурсалица 
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Saxifraga stribrnyi 

Стрибърниева каменоломка 
Балкански ендемит, рядък вид 
Крайречни скални хабитати в 

Казанджи дере 

Saxifraga stribrnyi 
Стрибърниева каменоломка 

Saxifraga ferdinandi-coburgi 
Македонска каменоломка 

Рядък вид, балкански ендемит 

   

 

Sideritis scardica 
Мурсалски чай, Пирински чай 
Рядък вид, балкански ендемит 

Балканският ендемит и 
реликт Haberlea rhodopensis 

Родопски силивряк 
Върху скали в с. Мугла 

Cortusa matthioli 
Мечешко око 
Застрашен вид 

   

 
Globularia cordifolia 

Rhodax canus 
Местност Чаева чука 

Местообитение на Sideritis 
scardica 

Местност Чаева чука 

Персийска морина 
Morina persica 

Ливади около с.Триград 
   

 
Trachelium rumelianum 

с. Гьоврен 
Защитен вид 

Ливади в околностите на 
местността Турлата 
с. Солища, Стикъл, Гела 

Ливада – землище на с. Мугла с 
участие на Campanula 

moesiaca– балкански ендемит 
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Erithacus rubecula 

Червеногръда сврачка 
землище с. Мугла 

Motacilla alba 
Бяла стърчиопашка 

Сърна 
Capreolus capreolus 

   

 
Кафява мечка 

Ursus arctos 
Муфлон 

Ovis musimon 
Благороден елен 
Elaphus cervus 

   

 

Вълк 
Canis lupus 

Скални хабитати 
с. Мугла 

Естествени скални казани 
Местност Казанджидере 

с.Мугла 
 
В хода на изследването е направен SWOT-
анализ за региона (фиг. 4) – определени са 
силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите за развитието на биологичното 
земеделие във връзка с опазването на 
биоразнообразието и постигане на устойчиво 
развитие. 

Силни страни: 
 Добре развита специализирана нормативна 
уредба; законодателството съдържа ясно 
определени цели, принципи и общи правила за 
биологично производство. 
 Точни и ясни правила по отношение на 
контрола и сертифицирането на биологичните 
продукти, които гарантират произхода, 
качеството и проследяемост; 
 Работа на институциите на ниво държава и 
местни органи – налице са разработени 
стратегически документи и структури за 
насърчаване на развитието в сектора, но не е 

постигнато все още максимално участие на 
ключовите фигури; 
 Благоприятни климатични и почвени 
условия – важни предпоставки за 
биологичното земеделие; 
 Произвежданите биологични продукти са с 
висока конкурентноспособност и качество; 
 Утвърдени традиции в производството на 
земеделска продукция – производител на 
качествени храни; 
 Наличие на традиционни за България 
продукти и продукти, с които е известна по 
цял свят. 
 Наличие на обширна система от защитени 
територии, в които биологичното земеделие 
няма алтернатива; 
 Наличие на интерес от чужбина към 
биологичното производство и за чуждестранни 
инвестиции в страната и в частност в 
биологичното производство; 
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 Усъвършенстване на гражданското 
общество чрез все по-активна работа на 
неправителствените организации за 
подпомагане на дейностите в сектора, както и 
нарастващия брой младежки организации за 
активизиране на обществото и промяна на 
общественото самосъзнание. 
 

Слаби страни: 
 Ниско ниво на образованието (знания, 
умения и компетенции), обучението, 
консултантската дейност и мотивация за 
бизнес в страната като цяло и в частност в 
областта на биологичното производство; 
 Реализация на земеделската продукция като 
суровини (и предимно в чужбина) и 
недостатъчно развитие на производството, 
преработката и разпространението в страната; 
 Силната раздробеност на земеделските 
земи е сериозна пречка за развитие на 
земеделието в страната, която се проявява с 
оше по-голяма сила по отношение на 
биологичното земеделие, предвид 
специфичната производствена система. В 
комбинация с амортизираната и лоша 
земеделска инфраструктура тя се явява 
основен проблем за развитие на сектора; 
 Силно неблагоприятни са ерозионните 
почвени процеси, които заплашват да обхванат 
все по-голяма част от обработваемата земя, 
ако не се вземат спешни и неотложни 
ефективни мерки за това. Биологичното 
земеделие е в състояние да допринесе за 
преодоляването им; 
 Връзката «наука-бизнес» е особено 
неефективна. Въпреки трудната икономическа 
ситуация, научни изследвания се правят някак 
си самоцелно и резултатите от тях не се 
прилагат в практиката. Необходима е цялостна 
промяна в подхода за извършване на научните 
изследвания и тесен контакт на учените с 
«потребителите» на техните научни продукти. 
Нивото на осъществяваната обратна връзка е 
много ниско; 
 Биологичните продукти се отличават с по-
високи разходи за производство, 
сертификация, реализация и т.н. 
 Информационната и логичната осигуреност 
на биологичното производство и търговия 
също е на ниско ниво; 
 Замърсяването от битови отпадъци, 
строителна и добивна дейност е особено 
изразено в някои райони вследствие на 
ниската култура и неефективен контрол от 
страна на компетентните органи; 

 Растящите регионални различия, 
концентрирането на населението в областта и 
областния център доведе до масово изоставяне 
на селските микрорайони и нееднаквост в 
развитието, което превърна земеделието в 
неатрактивна стопанска дейност; 
 Силно негативен ефект за развитието на 
сектора има експортната ориентация на 
биологичното производство като суровини, а 
не на крайни продукти, което се отразява на 
цената на крайните продукти, които идват като 
внос, и недостъпност до този пазар на по-
голямата част от потребителите вследствие на 
високите цени. 
 

Възможности: 
 Една неизползвана предвид ниската 
усвояемост на предвидените средства е 
финансовото подпомагане по Европейски и 
национални програми; 
 Използването на местни природни 
дадености за развитие на биологичното 
земеделие; 
 Дълбоката историческа връзка традиционно 
(екологично) – биологично, която показва, че 
биологичното не е нещо съвсем ново; 
 Възможностите за интегриране на 
биологичното производство с алтернативните 
форми на туризъм в селските райони; 
 Все по-нарастващото търсене на 
биологични български продукти в страната и 
чужбина; 
 Включването на биологичните продукти в 
асортимента на големите вериги магазини и 
обособяването на специализирани щандове е 
възможност за реализация на българска 
биологична продукция, а не задоволяване на 
тези нужди с вносна; 
 Повишеният интерес на потребителите към 
биопродукти заради качеството; 
 Повишен интерес към преминаване към 
биологично производство от страна на 
земеделските производители през последните 
години във връзка със заемане на една незаета 
и перспективна пазарна ниша, както и с 
финансово подпомагане по Европейските и 
националните програми; 
 Повишени възможности за достъп до 
знания и добри практики чрез проектите по 
Европейските и националните програми, 
използването на Интернет, информационните 
кампании за земеделски производители; 
 Възможност за постигане на икономическа, 
социална и екологична устойчивост чрез 
развитие на биологичното производство. 
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Заплахи: 
 Отрицателните демографски процеси в 
региона - нисък естествен прираст, емиграция 
в чужбина, обезлюдяване на селските райони; 
 Ниската покупателна способност на 
потребителите; 
 Конкуренция от страна на съседни и други 
държави; 
 Неправилното използване на природните 
ресурси може да доведе до погрешни 
схващания за биологичното производство и 
неверни заключения; 
 Недоверието в институциите влияе 
негативно върху развитието на сектора и 
заплахата от неговото увеличаване в условия 
на икономическа криза е все по-осезаема; 
 Неефективното усвояване на средсвата по 
Европейските и национални програми би 
могло да продължи, което се явява и основна 
заплаха за развитие на сектора, предвид 
нуждата от финансово подпомагане особено за 
неговото начално развитие; 
 Нежеланието за обединяване от страна на 
земеделските производители, преработватели 
и търговци, като резултат от негативни 
асоциации с предишен опит и недоверие, е 
сериозна заплаха предвид това, че биологично 
земеделие не може да се развива откъснато и 
независимо на малки територии, както и 
необходимостта от сдружаване за инвестиране 

в складови помещения, производствено 
оборудване и маркетинг; 
 Подвеждащите реклами са друга сериозна 
заплаха. Използвайки идеята за «биологично» 
/ «екологично» много често такива атрибути се 
приписват на други стоки с неясен произход и 
качество, което води до недоверие в 
потребителите; 
 Неефективните механизми за контрол и 
избягването на такъв също водят до 
изграждане на недоверие в работата на 
институциите и в биологичното производство. 
 
Големите стойности на заплахите са обясними 
с обезлюдяването на селските райони, ниските 
доходи, неинформираността, неразвития пазар 
и неизползвани пазарни и финансови 
възможности и насочване на стопанските 
дейности към други сектори. Доста високи са 
стойностите на силните страни и 
възможностите, което показва, че е възможно 
преодоляване на слабите страни и избягване 
на заплахите, ако се разработи целенасочена и 
реално изпълнима политика, ангажираща 
всички ключови фигури в сектора и цялата 
общественост. 
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Фиг. 4. SWOT-анализ 

 
Изводи и препоръки за стимулиране 
развитието на биологичното земеделие във 
връзка с опазването на биоразнообразието и 
постигане на устойчиво развитие в 
Централните Родопи: 
- Необходима е активна държавна намеса в 
системата за контрол и осъществяване на 

обратна връзка с неправителствени 
организации, работещи в региона. 
- Проучване на възможностите на връзката 
«градска – селска среда». Урбанизацията на 
практика предлага много възможности за 
развитие на устойчивото земеделие във връзка 
с нарастващото търсене на продукти и услуги 
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с високо качество. От друга страна, селските 
райони са необходими за задоволяване на 
потребностите на градовете, но и за тяхното 
устойчиво развитие във връзка с опазването на 
околната среда и осигуряване на здравословна 
среда. 
- Насоченост към производството на 
качествена и безопасна храна ще е в унисон с 
традициите и би довело до постигане на 
устойчив растеж. 
- Развитието на индустрия и масов туризъм в 
региона доведе до отрицателни последици във 
връзка с опазването на биологичното 
разнообразие и природната среда чрез ново 
строителство и лоша поддръжка, 
бракониерство, лов, неправилно събиране на 
билки и диворастящи растения, формиране на 
нови сметища, замърсяване на водните 
басейни и т.н. От друга страна, развитието на 
устойчиви форми на туризъм може да стане 
паралелно с развитието на биологичното 
земеделие в региона за опазване на 
природните ресурси, постигане на 
икономическа самостоятелност и социално 
развитие. 
- Липсата на информираност е един от 
основните фактори, организирането на 
информационни кампании за потребителите и 
за земеделските производители, 
преработвателите и търговците относно 
значението на опазването на биологичното и 
ландшафтното разнообразие и възможностите 
и предимствата на биологичното земеделие. 
Обучението и мотивацията в тази насока 
трябва да започва още от предучилищното и 
началното образование, за да стигне до 
университетското ниво. Обучението да е 
практически ориентирано според нуждите на 
обучаемите и основано на компетенции. В 
тази връзка е необходимо осигуряване на 
литература и специализирани обучения. Добра 
практика са посещенията във ферми и вземане 
на директно участие в дейностите. 
Необходимо е насърчаване на използването на 
информационните и комуникационните 
технологии, улесняване достъпа до иновации, 
обмен на добри практики, изграждане на 
мрежи и т.н. 
- Необходима е действаща стратегия за 
развитие на биологичното земеделие в 
региона, основана на реалното състояние, и 
периодично актуализирана, насочена не само 
към финансови мерки за директно 
подпомагане, които разбира се да се 
изпълняват, но към мотивацията и повишаване 
на информираността, обучения, 
научноизследователска и развойна дейност и 

трансфер на иновативни технологии в 
практиката.  
- С нарастване ролята на качеството на 
продуктите е необходимо създаване на 
система за административно обслужване на 
производители, преработватели и търговци на 
биопродукти, консултации и контрол с акцент 
върху оценка на риска и превенция на 
негативни влияния. 
- Действащите в момента стратегии и 
структури (в трите сектора – частен, държавен 
и нестопански) не само, че нямат 
съгласуваност помежду си, но и се 
дистанцират от проблемите на отделните 
производители, преработватели и търговци, 
както и от проблемите в по-глобален аспект 
във връзка с опазването на компонентите на 
околната среда и устойчивото развитие. 
Националните стратегии и програми биха 
имали ефект, ако ключовите фигури в сектора 
обединят и съгласуват своите усилия. 
- Създаването на специализиран център в 
региона за консултации, обучение и 
насърчаване на предприемачеството в 
областта на производството и търговията с 
биопродукти, както и интегрирането му с 
алтернативни форми на туризъм.  
 
Заключение 
Биологичното производство е специфичен 
начин на производството, опазващо околната 
среда и в частност биологичното разнообразие 
и осигуряващо здравословна и качествена 
храна. 
Биологичното производство, като начин за 
постигането на устойчив растеж, може да се 
разглежда в трите аспекта на устойчивото 
развитие: 
- икономическа устойчивост – увеличаване 
на конкурентноспособността, силна пазарна 
ориентация и повече доходи; 
- социална устойчивост – по-голяма 
отговорност към потребителските нужди, 
подобряване качеството и безопасността на 
храните и регионално развитие; 
- екологична устойчивост – единна рамка, 
ефективно прилагане, контрол и развитие на 
стандарти за опазване на околната среда, 
здравето и благосъстоянието. 
Предимствата на биологичното производство 
са: 
- производство на здравословни храни с 
високи технологични качества; 
- по-голямо търсене на земеделски продукти 
и храни, получени по биологичен начин; 
- създаване на нов пазар на земеделски 
продукти; 
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- по-високи пазарни цени; 
- по-малко интензивно използване на земята; 
- намален разход на енергия; 
- постигане на по-добър баланс между 
търсенето и предлагането на земеделски 
продукти; 
- опазване на компонентите на околната 
среда (почви, води, биоразнообразие, 
ландшафт); 
- запазване на земеделските земи; 
- развитие на селските райони. 
Биологичното земеделие е позитивна област за 
икономически растеж и обща организация 
поради редица причини, свързани с опазването 
на околната среда, качеството и безопасността 
на храните, промените в климата и социалната 
справедливост. 
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