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Нормативна уредба в областта на 

биологичното производство ‐  

българско и европейско 

законодателство 

 
Законодателството в областта на производството и разпространението 
на  биологични  продукти  у  нас  е  силно  повлияно  от  влизането  на 
страната  в  ЕС.  Затова  и  нормативните  документи  обикновено  се 
разделят на две групи – до и след 1 януари 2007 г. 
Във  връзка  с  настоящата  разработка,  те  се  разглеждат  по  следния 
начин:  европейски  и  български  нормативни  документи,  тъй  като 
нашата държава прилага европейските директно. 
 
Европейско законодателство 
Европейското  законодателство  в  областта  на  производството  и 
търговията  с  биологични  продукти  може  да  се  разглежда  в  два 
аспекта. От една страна е законодателството в областта на опазване на 
околната среда,  което е  тясно свързано със сектора. От друга страна, 
ЕС разработва специализирано съобразно развитието на сектора. 
Първоначалният  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  (ЕИО)  2092/91  от  24  юни 
1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и 
неговото  означаване  върху  земеделските  продукти  и  храни  е  част  от 
реформата на Общата селскотопанска политика на ЕС и официалното 
признаване на биологичното земеделие в държавите‐членки. 
До 7 май 2008 г. той търпи редица изменения и добавки, като урежда 
въпросите  относно  етикетирането,  правила  за  производство,  система 
за контрол, внос от трети страни,  свободното движение в рамките на 
Общността,  принципите  за  биологично  производство  в  земеделските 
стопанства,  условия относно представянето и използването на логото 
на Общността и обозначения.  
В  РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  834/2007  НА  СЪВЕТА  от  28  юни  2007  г.  относно 
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 
и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 се казва, че:  
«Биологичното  производство  е  съвкупна  система  за  управление  на 
земеделието и производство на храни, в която се съчетават най‐добри 
практики по отношение опазване на околната среда, висока степен на 
биологично  разнообразие,  опазване  на  природните  ресурси, 
прилагане  на  високи  стандарти  за  благосъстояние  на  животните  и 
производствен  метод,  съобразен  с  предпочитанията  на  някои 
потребители  към  продукти,  произведени  чрез  използване  на 
естествени вещества и процеси. По този начин методът за биологично 
производство изпълнява двойна обществена роля, като от една страна 
обезпечава  един  специфичен  пазар,  отговарящ  на  потребителското 
търсене  на  биологични  продукти,  а  от  друга  страна  доставя 
обществени  блага,  допринасящи  за  опазване  на  околната  среда  и 
благосъстоянието  на  животните,  както  и  за  развитие  на  селските 
райони.» 
Той  определя  по‐ясно  целите,  принципите  и  правилата,  приложими 
към  биологичното  производство,  с  оглед  допринасяне  за 
прозрачността и потребителското доверие, както и за хармонизирано 
възприятие  на  концепцията  за  биологично  производство.  Разглеждат 
се: 
‐  общите  цели  и  принципи  на  биологичното  производство, 
специфичните  принципи,  приложими  към  земеделието  и  към 
преработката на биологични храни и биологични фуражи; 
‐  разпоредбите  за  производство  –  общи  правила,  земеделско 
производство  (растениевъдство,  производство  на  морски  водорасли, 
животновъдство,  производство  на  аквакултури,  продукти  и  вещества, 
използвани  в  земеделието  и  критерии  за  разрешаването  им,  преход 
към биологично производство), производство на преработени фуражи, 

производство на преработени храни, изключения от разпоредбите  за 
производство. 
‐ етикетиране ‐ използване на термини, отнасящи се до биологичното 
производство,  задължителни  обозначения,  знаци  за  биологично 
производство, конкретни изисквания за етикетиране; 
‐  контрол  –  система  за  контрол,  мерки  в  случаи  на  нарушения  и 
нередности; 
‐  търговия  с  трети  страни  ‐  внос  на  продукти,  отговарящи  на 
изискванията, внос на продукти с равностойни гаранции; 
‐  свободно  движение  на  биологични  продукти,  предаване  на 
информация до Комисията и правила за прилагане на Регламента; 
Дейността  на  Комисията  се  подпомага  от  регулаторен  комитет  по 
биологично производство. 
Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2009 г. 
Регламентът  създаде  основата  за  приемане  на  подробни  правила  по 
отношение  на  сектори,  които  все  още  не  са  били  предмет  на 
хармонизирани правила

1
.  

Той  търпи  следните  изменения  с  РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  967/2008  НА 
СЪВЕТА  от  29  септември  2008  година  относно  биологичното 
производство и  етикетирането на биологични продукти:  В  последния 
се подчертава, че използването на знака на Общността в правилата за 
обозначаване  на  биологичните  продукти  може  да  бъде  объркано  с 
други  знаци  и  задължителното  използване  на  знака  на  Общността 
следва да бъде отложено за времето, необходимо за създаването на 
нов знак на Общността. 
РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  889/2008  НА  КОМИСИЯТА  от  5  септември  2008 
година  за  определяне  на  подробни  правила  за  прилагането  на 
Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  относно  биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти по отношение 
на  биологичното  производство,  етикетирането  и  контрола  определя 
конкретни  правила  относно  биологичното  производство, 
етикетирането и контрола на продуктите, посочени в член 1, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 834/2007. 
Той търпи следните изменения: 
РЕГЛАМЕНТ  (ЕО) №  1254/2008  НА  КОМИСИЯТА  от  15  декември  2008 
година – производство на биологични дрожди. 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 710/2009 НА КОМИСИЯТА от 5 август 2009 година ‐ 
във  връзка  с  определянето  на  подробни  правила  относно 
биологичното  производство  на  аквакултурни  животни  и  морски 
водорасли. 
РЕГЛАМЕНТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  (ЕС)  №  344/2011  НА  КОМИСИЯТА  от  8 
април 2011  година цели единствено операторите,  чиито предприятия 
са обект на системата за контрол на биологичното земеделие, могат да 
използват при етикетиране знака за биологично производство на ЕС. 
В него още е установено: 
Регламент  (ЕО)  №  889/2008  по  отношение  на  някои  разпоредби  за 
етикетирането на тези продукти, да бъде удължен до 31 юли 2012 г. 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 426/2011 НА КОМИСИЯТА от 2 май 
2011  година  е  обоснован  на  необходимостта  потребителите  да  се 
информират относно операторите и техните продукти,  които са обект 
на  системата  за  контрол  на  биологичното  земеделие.  Държавите‐
членки  следва  по  целесъобразен  начин  да  осигурят  достъп  до 
информацията  относно  проверяваните  от  системата  за  контрол  на 
биологичното  земеделие  оператори,  като  същевременно  спазват 
изискванията относно защитата на личните данни. 
Вносът от трети страни се определя в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА 
КОМИСИЯТА от 8  декември 2008  година  за определяне на подробни 
правила  за  прилагането  на  Регламент  (ЕО) №  834/2007  на  Съвета  по 
отношение  на  режима  за  внос  на  биологични  продукти  от  трети 
държави. 
Той е изменен с: 
РЕГЛАМЕНТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  (ЕС) №  590/2011  НА  КОМИСИЯТА  от  20 
юни  2011  година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1235/2008  за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

                                                 
1 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент 
(ЕО) 834 / 2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти, Европейска комисия, Брюксел, 11.05.2012 г., COM (2012) 212 final 
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0212:FIN:bg:PDF 
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834/2007  на  Съвета  по  отношение на  режима  за  внос  на  биологични 
продукти от трети държави 
РЕГЛАМЕНТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  (ЕС)  №  1267/2011  НА  КОМИСИЯТА  от 
6 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични 
продукти от трети държави. 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 537/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2009 година за 
изменение на Регламент  (ЕО) № 1235/2008  по отношение списъка на 
третите  държави,  от  които  трябва  да  произхождат  определени 
земеделски продукти, получени чрез биологично производство, за да 
бъдат търгувани в рамките на Общността. 
РЕГЛАМЕНТ  (ЕС) № 471/2010  на Комисията от 31 май 2010  година  за 
изменение на Регламент  (ЕО) № 1235/2008  по отношение списъка на 
третите  държави,  от  които  трябва  да  произхождат  определени 
земеделски продукти, получени чрез биологично производство, за да 
бъдат търгувани в рамките на Съюза. 
 
Българско законодателство 
Подобно на Европейското, и българското законодателство може да се 
разглежда в два аспекта: 
Общи нормативни актове от значение за биологичното земеделие 
В пряка връзка с биологичното земеделие като парктика са законите в 
областта  на  опазване  на  околната  среда  в  широк  смисъл,  които 
обхващат  защита  на  водите,  земята,  въздуха,  здравето  на  човека, 
опазване  на  флората  и  фауната,  както  и  подзаконовите  актове  за 
тяхното  прилагане.  Те  създават  общата  рамка  за  извършване  на 
определени  дейности  от  стопанските  субекти,  които  включват  и 
селскостопанските дейности, и в която са заложени основни принципи 
в опазването на околната среда, които се прилагат и при биологичното 
производство.  Такива  са  например:  Закон  за  биологичното 
разнообразие, Закон за животновъдството, Закон за храните, Закон за 
ветеринарномедицинската дейност, Закон за водите, Закон за защита 
на растенията, Закон за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества  и  препарати,  Закон  за  защитените  територии,  Закон  за 
лечебните  растения,  Закон  за  опазване  на  земеделските  земи,  Закон 
за  опазване  на  околната  среда,  Закон  за  опазване  почвата  от 
замърсяване и др. 
Докато  земеделските  производители  са  свободни  в  избора  си  какъв 
вид  земеделска  дейност  да  упражняват,  в  това  число  и  биологично 
земеделие,  за  тях  винаги  възниква  задължение  да  спазват 
изискванията,  свързани  с  опазване  на  земята,  водите,  биологичното 
разнообразие  и  здравето  на  хората.  В  този  контекст  прилагането  на 
методите  на  биологичното  земеделие  е  един  от  най‐ефективните 
подходи  на  земеделските  производители  за  посрещане  на 
изискванията  на  законодателството  в  сферата  на  околната  среда.  В 
допълнение  това  им  дава  и  предимство  при  кандидатстване  за 
безвъзмездна  финансова  помощ  по  Програмата  за  развитие  на 
селските райони на Република България. 
С  реформата  на  Общата  селскостопанска  политика  (ОСП)  беше 
създадена  връзка  между  финансовото  подпомагане  и  спазването  на 
определени  законоустановени  правила  за  управление  и  доброто 
земеделско  и  екологично  състояние  на  земеделските  земи. 
Европейското  законодателство  определя  общите  изисквания  и 
стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние.  Държавите‐членки  от  своя  страна  определят  на 
национално,  или  на  регионално  равнище,  минимални  изисквания  за 
добро  земеделско  и  екологично  състояние,  като  вземат  предвид 
специфичните  характеристики  на  засегнатите  площи,  включително 
почвено‐климатични  условия,  съществуващите  системи  за  земеделие 
и структурата на земеделските стопанства. 
Добрите  земеделски  и  екологични  условия  (ДЗЕУ)  се  въвеждат  с 
помощта  на  специално  разработени  за  условията  на  нашата  страна 
Национални  стандарти
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.  Формулирани  са  няколко  групи  условия  за 

поддържане  на  земята  в  добро  земеделско  и  екологично  състояние: 
почвена  ерозия  (почвата  да  се  опазва  чрез  подходящи  мерки), 
органични вещества  в  почвата  (запазване на органичното  вещество  в 
почвата  чрез  подходящи  мерки),  структура  на  почвата  (поддържане 
структурата  на  почвата  чрез  подходящи  мерки),  минимално  ниво  на 

                                                 
2 Министерство на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/mzh/ 

поддръжка  (осигуряване  минимално  ниво  на  поддръжка  и 
предотвратяване  на  влошаване  състоянието  на  местообитанията)  и 
опазване и управление на водите. 
Националните  стандарти  са  задължителни  за  изпълнение  от  всички 
земеделски  стопани,  собственици  и/или  ползватели  на  земеделски 
земи,  които  ще  получават  подпомагане  по  различните  схеми  на 
Общата селскостопанска политика /ОСП/, допълнителните национални 
плащания  и  следните  мерки  от  Програмата  за  развитие  на  селските 
райони: плащания на земеделски стопани за природни ограничения в 
планинските  райони;  плащания  на  земеделски  стопани  за  природни 
ограничения,  различни  от  планинските  райони;  агроекологични 
плащания; плащания по НАТУРА 2000 за земи и плащания по НАТУРА 
2000 за гори. 
Терминът  ”Добра  земеделска  практика“  (англ.  Good  Agricultural 
Practicе  –  GAP)  определя  система  от  правила,  чиято  цел  е  да 
популяризира  екологосъобразните  земеделски  дейности,  които 
оптимално  използват  научните  достижения  и  технологии,  с  цел 
производство на безопасни и здравословни храни при гарантиране на 
икономическата  и  екологична  устойчивост  на  земеделските 
стопанства. 
Съществуват различни тълкувания на това, какво се разбира по ”добра 
земеделска  практика”.  От  една  страна,  това  е  система  от  правила:  в 
България  се  установени  правила  за  добра  земеделска  практика  за 
опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски 
източници  и  правила  за  добра  растително  защитна  практика  в 
земеделието. 
От друга страна става дума за успешни предприемачески инициативи 
на  фермери,  които  показват  как  селското  стопанство  може  да  се 
развива  запазвайки  екологичната,  икономическата  и  социалната 
устойчивост на селските райони. 
Важни са както правилата, така и добрите примери от практиката. 
Според  Организацията  по  храни  и  селско  стопанство  към  ООН
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добрите  земеделски  практики  се  свързват  с  производството  на 
хранителни  и  нехранителни  продукти  в  селското  стопанство,  които 
гарантират екологична, социална и икономическа устойчивост. 
В този смисъл добрите земеделски практики се делят на: 

 Добри земеделски практики, свързани с опазването на почвите: 

 Добри земеделски практики, свързани с опазването на водите; 

 Добри земеделски практики, свързани с отглеждането и здравето 
на животните; 

 Добри  земеделски  практики,  свързани  със  здравеопазването  и 
публичното здраве. 
В  България  са  определени  три  области  на  добрата  земеделска 
практика  съгласно  съществуващото  екологично  законодателство, 
свързано със земеделието: 

 Замърсяване на водите: 

 Използване на земята и почвено плодородие: 

 Екологично чувствителни зони. 
В  изпълнение  на  изискванията  на:  Директива  91/676/ЕЕС  относно 
защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 
(Нитратна директива)  и Наредба No 2  от 13.09.2007  г. за опазване на 
водите  от  замърсяване  с  нитрати  от  земеделски  източници  (обн.  ДВ 
бр.27  от  11.03.2008  г.),  българските  правила  за  добра  земеделска 
практика  са  одобрени  със  заповед  РД 09‐799  от  11.08.2010  г.  на 
Министъра на земеделието и горите
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Целта  е  да  се  намали  замърсяваното  на  водите  с  нитрати, 
предизвикано  от  селскостопански  източници,  и  да  се  предотврати 
всяко ново замърсяване

5
. 

Правилата  за  земеделска  практика  са  задължителни  за  земеделски 
производители, чиято дейност е: 
- на  териториите  на  санитарно‐охранителните  зони  около 
водоизточниците и съоръженията за питейно‐битово водоснабдяване; 
- около  водоизточниците  на  минерални  води,  използвани  за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 
- за  земеделски  производители,  чийто  стопанства  се  намират:  на 
територията  на  чувствителна/уязвима  зона  (районите,  в  които  чрез 

                                                 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/ 
4 Министерство на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/mzh/ 
5 Иванова М., Д. Якимов, М. Кечев, Е. Арабска, Информационна брошура «Базово обучение по 
проблеми на опазване на околната среда в земеделието» Пловдив 2011 
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просмукване  или  оттичане  водите  се  замърсяват  с  нитрати  от 
земеделски източници). 
За  земеделски  стопани,  чиито  стопанства  не  се  намират  на 
територията  на  чувствителна/уязвима  зона,  или  на  територията  на 
санитарно‐охранителни зони около водоизточниците и съоръженията 
за  питейно‐битово  водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на 
минерални  води,  използвани  за  лечебни,  профилактични,  питейни  и 
хигиенни  нужди,  спазването  на  Правилата  за  добра  земеделска 
практика е доброволно. 
 
Със  Закона  за  прилагане  на  общите  организации  на  пазарите  на 
земеделски  продукти  на  Европейския  съюз

6
,  който  е  приложим  и  за 

разглеждания сектор, се уреждат: 
1.  редът  за  прилагане  на  пазарните  мерки,  включени  в  Общите 
организации  на  пазарите  (ООП)  на  земеделски  продукти  на 
Европейския съюз; 
2.  мерките  за  държавно  подпомагане,  които  са  част  от  Общата 
селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз; 
3.  функциите  на  органите  и  организациите,  които  са  компетентни  да 
прилагат мерките по т. 1 и 2, доколкото не са определени в правото на 
Европейския съюз. 
Основните цели на закона са: стабилизиране на пазара на земеделски 
продукти в страната, усвояване на целия финансов ресурс, договорен 
за  прилагане  на  мерките  за  пазарна  подкрепа,  създаване  на 
възможност  за  прилагане  на  всички  пазарни  мерки  на  Европейския 
съюз  от  момента  на  присъединяването  на  страната  ни.  Законът 
създава условия за изпълнението у нас на много регламенти, свързани 
с  Общата  организация  на  пазарите  на  земеделските  продукти. 
Определят се българските структури, които ще прилагат посочените в 
закона  регламенти,  като  са  предвидени  процедури,  които  ще  се 
извършват на национално ниво, въвеждат се механизми за контрол и 
налагане на санкции. 
Според  разпоредбите  на  този  закон,  Министърът  на  земеделието  и 
храните провежда политика на качество,  която обхваща правилата за 
защита  на  географски  означения,  за  признаване  на  традиционно 
специфичен  характер  и  за  биологично  производство  на  земеделски 
продукти  и  храни.  Министерството  на  земеделието  и  и  храните 
изгражда и поддържа информационни регистри на производителите, 
преработвателите  и  търговците  на  земеделски  продукти  и  храни, 
произведени  по  биологичен  начин,  а  също  и  на  лицата,  които 
осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. 
Контролиращите  органи  могат  да  бъдат  местни  или  чуждестранни 
лица.  Министърът  на  земеделието  и  храните  издава  наредби  за 
воденето на споменатите регистри, а също и наредби за прилагане на 
биологичното производство. Дейността на министъра се подпомага от 
постоянна междуведомствена комисия по биологично земеделие. 
Съгласно Закона за прилагане на общите организации на пазарите на 
земеделски  продукти  на  Европейския  съюз  се  забранява  се 
означаването  като  "биологичен",  "екологичен",  "органичен",  "био"  и 
"еко",  включително  на  чужди  езици,  и  поставянето  на  знака  за 
биологично земеделие на земеделски продукт или храна, които не са 
биологично произведени. 
Контролът  върху  използването  на  означенията  се  упражнява  от 
Българската агенция по безопасност на храните. 
 
Специални нормативни актове, уреждащи биологичното земеделие 
в Република България 
От  19  февруари  2013  г.  влезе  в  сила  нова  наредба  за  прилагане  на 
правилата за биологично земеделие. 
Тя отменя предишните две наредби: 
С  Наредба №  22  от  4  юли  2001  г.  за  биологичното  производство  на 
растения,  растителни  продукти  и  храни  от  растителен  произход  и 
неговото означаване върху тях се уреждаха правилата за: 
‐  биологичното  производство  на  растения,  растителни  продукти  и 
храни от растителен произход и техния внос; 
‐ означаването на биологичното производство; 
‐ контрола върху посочените по‐горе дейности. 

                                                 
6 ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз ‐ изм. ДВ., бр.8 от 25 януари 2011г., в сила от 1.01.2007 г. 

С Наредба № 35  от 30  август 2001  г.  за  биологичното  отглеждане  на 
животни и биологично производство на животински продукти и храни 
от животински произход и неговото означаване върху тях се уреждаха 
правилата за: 
‐  отглеждането  на  животните  по  биологичен  начин  ‐  произход  на 
животните,  хранене,  профилактика  на  заболяванията  и  лечение  на 
животните,  животновъдни  практики,  транспорт  и  идентификация  на 
животинските  продукти,  торене,  свободно  отглеждане  на животните, 
пчеларство и пчелни продукти; 
‐  биологичното  производство  на  животински  продукти  и  храни  от 
животински произход и техният внос; 
‐ означаването на биологичното производство; 
‐ контрола върху посочените по‐горе дейности. 
Разпоредбите  на  наредбата  се  прилагаха  за  едър  рогат  добитък 
(говеда и биволи), дребен рогат добитък  (овце и кози), еднокопитни, 
свине, птици и пчели и продуктите от тях. Наредбата не се прилагаше 
за аквакултурите и продуктите от тях, продуктите от лов и риболов на 
диви животни. Наредбата регламентираше и производството на храни 
от животински произход. Наредбата регламентираше и биологичното 
пчеларство и производството на биологични пчелни продукти. 
 
Наредба  №  1  от  7  февруари  2013  г.  за  прилагане  на  правилата  на 
биологично  производство  на  растения,  животни  и  аквакултури, 
растителни и животински продукти, продукти от аквакултури и храни, 
тяхното  етикетиране  и  контрола  въврху  производството  и 
етикетирането  регламентира  прилагането  на  политиката  за 
производството  на  биопродукти,  тяхното  етикетиране  и  контрола 
върху тях, създаването и поддържането на информационна база данни 
на  производители,  преработватели  и  търговци  на  биопродукти  и 
храни, прилагане на правила за преход към биологично производство, 
прилагане на правила за внос от трети държави и др.  
Министърът  на  земеделието  и  храните  е  компетентен  орган  при 
провеждане на политиката на ЕС и националната политика в областта 
на  биологичното  производство,  надзора  и  контрола  по  смисъла  на 
ЗПООПЗПЕС,  а  Българска  агенция  по  безопасност  на  храните  е 
компетентен  орган  при  осъществяването  на  официален  контрол 
съгласно същия. 
Тази  наредба  се  прилага  за  растения,  животни  и  аквакултури, 
растителни,  животински  продукти,  продукти  от  аквакултури  и  храни, 
когато  са  произведени  по  правилата  за  биологично  производство, 
преработка,  означаване  и  търговия,  в  обхвата  на  Регламент  (EО)  № 
834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008: 
1. живи или непреработени земеделски продукти; 
2. преработени земеделски продукти, предназначени за храна; 
3. фуражи; 
4. посевен и посадъчен материал; 
5. дрожди, използвани за храна или фураж. 
Тази  наредба  се  прилага  за  всеки  оператор,  участващ  в  дейности  на 
всеки етап на производство, преработка и търговия с  горепосочените 
продукти. 
Продуктите  от  лов  на диви животни и  риболов  не  се  определят  като 
биологично  производство,  а  заведенията  за  обществено  хранене  не 
попадат в приложното поле на наредбата 
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Дейността на Министъра на земеделието и храните като компетентен 
орган по тази наредба се подпомага от постоянна междуведомствена 
консултативна  комисия  по  биологично  земеделие.  Съставът  на 
комисията  се  определя  със  заповед на Министъра  на  земеделието  и 
храните.  Председател  на  комисията  е  заместник‐министърът  на 
земеделието  и  храните,  който  отговаря  за  компетентното  звено. 
Комисията  се  състои  от  нечетен  брой  членове,  не  повече  от  15.  В 
състава  на  комисията  се  включват  представители  на Министерството 
на  земеделието  и  храните,  Държавен  фонд  "Земеделие"  ‐  РА, 
Българската  агенция  по  безопасност  на  храните,  Изпълнителната 
агенция  по  сортоизпитване,  апробация  и  семеконтрол, 
Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция 
по  рибарство  и  аквакултури,  Министерството  на  здравеопазването, 
Министерството  на  околната  среда  и  водите,  Министерството  на 
икономиката,  енергетиката  и  туризма,  Изпълнителна  агенция 

                                                 
7 Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство 
на  растения,  животни  и  аквакултури,  растителни  и  животински  продукти,  продукти  от 
аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола въврху производството и етикетирането 
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"Българска  служба  за  акредитация",  Агенция  "Митници".  При 
необходимост  в  заседанията  на  комисията  могат  да  участват 
представители  на  държавни  институции  и  неправителствени 
организации  и  специалисти  по  специфични  теми,  които  дават 
становище по отделни точки от дневния ред. 
Комисията  разглежда  заявления  за  издаване  на  разрешение  на 
контролиращи  лица  и  предлага  на  Министъра  на  земеделието  и 
храните  становище  за  издаване  на  разрешение  или  за  мотивиран 
отказ;  разглежда  предложения  за  предсрочно  отнемане  на 
разрешения  и  предлага  на  Министъра  на  земеделието  и  храните 
становище  за  отнемане  на  разрешение  или  за  мотивиран  отказ; 
разглежда  предложения  за  намаляване/увеличаване  на  преходния 
период  към  биологично  производство  и  предлага  на  министъра  на 
земеделието  и  храните  становище  за  намаляване/увеличаване  на 
преходния период или за мотивиран отказ; разглежда предложения за 
включване на продукти и/или изменение в приложения  I,  II, V, VI, VII, 
VІII  и  IX  от  Регламент  (EО) №  889/2008  и  предлага  на  министъра  на 
земеделието  и  храните  решение  за  включване  на  продукти  и/или 
изменение  или  за  мотивиран  отказ;  разглежда  заявления  за  внос  от 
трети държави по смисъла на чл. 19 от Регламент (EС) № 1235/2008 и 
предлага  на  министъра  на  земеделието  и  храните  решение  за 
издаване на разрешение или  за мотивиран отказ;  разглежда и други 
въпроси,  свързани  с  националната  политика  в  областта  на 
биологичното земеделие в Република България, и дава становища във 
връзка с тяхното разрешаване 

8
. 

 
По  този  начин,  с  измененията  в  Закона  за  защита  на  растенията, 
Закона  за  животновъдството  и  Закона  за  храните  и  с  приемане  на 
специална  наредба  за  прилагане  на  правилата  за  биологично 
земеделие и Закон за прилагане на Общите организации на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз,  се положиха основите 
за  развитие  на  биологичното  земеделие,  което  отговаря  напълно  на 
изискванията за устойчиво развитие на селското стопанство и неговия 
принос за опазване на компонентите на околната среда (почви, води, 
биооразнообразие и ландшафт). 
Принципите,  заложени  в  нормативната  уредба,  подчертават 
значението  на  планирането  и  мениджмънта  на  биологичното 
производство.  Контролира  се  не  крайният  продукт,  а  процесът  на 
производство. 

 
 

Биологичното земеделие в България 

 
Началото  на  биологичното  земеделие  в  България  е  поставено  през 
1987  г.  в  Аграрен  Университет  ‐  Пловдив,  където  се  създава 
Агроекологичен център с демонстрационна биологична ферма. Преди 
11  години  на  българския  пазар  се  появяват  първите  сертифицирани 
биологични продукти. През 2005‐2006 г. в дистрибуцията на органични 
храни  се  включват  и  търговските  вериги.  Първите  сертифицирани 
български  продукти  се  появяват  през  2001  година.  Произвежданите 
биопродукти в България основно се изнасят под формата на суровини 
в ЕС, Северна Америка и Япония.  
Анализаторите  посочват  и  голямото  значение  на  биопроизводството 
като  алтернатива  за  доходен  бизнес,  който  може  да  се  прилага  от 
млади хора. Демографският проблем в рамките на ЕС и България все 
повече се задълбочава. В почти 200 български села не е останал нито 
един  постоянен  жител.  Според  експертите  най‐големият  проблем  за 
развитието на този бизнес в България е раздробеността на земята. На 
този  етап  едва  0,5%  от  обработваемите  площи  в  страната  за  заети  с 
биокултури

9
, което е далеч под заложените цели. 

Въпреки това, обаче, развитието на сектора биологично производство 
и  преработка  в  България  претърпява  небивал  растеж  в  последните 3 

                                                 
8 Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство 
на растения, животни и аквакултури, растителни и животински продукти, продукти от 
аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола въврху производството и етикетирането 
9 http://www.investor.bg/evroproekti/264/...140727/ 

години.  Наред  с  това  възникват  въпроси  относно  ефективната 
реализация на биопродукцията на пазара

10
. 

Стопаните  са  затруднени  от  липсата  на  дистрибуторска  мрежа  за 
разпространение на плодовете и зеленчуците, които иначе са търсени 
от  потребителите.  Биопродуктите  у  нас  се  разпространяват  основно 
чрез  големите  търговски  вериги,  но  тези  продукти  са  основно  от 
внос

11
. 

Най‐важният  елемент  е  управлението  на  фермите,  така  че  да  има 
правилен баланс между екологични цели и генериране на приходи за 
фермата.  Проблемите  са  в  преходния  период  (най‐често  2‐3  години) 
докато  агроекологичната  фермерска  система  се  балансира  и 
стабилизира.  По  време  на  прехода  добивите  са  по‐ниски  от 
конвенционалните,  фермерът  все  още  трупа  необходимите  знания  и 
умения за биопроизводство и за създаване на подходящи канали към 
пазара. След завършване на този процес,  ефективната реализация на 
продукцията излиза на преден план

12
.  

Една добра практика е платформата, основана през 2010 г. от Мартин 
Тимерман  и  Йенс  Филхабен,  по  проект,  който  се  подкрепя  от 
Федералното министерство по икономика и  технология на  Германия, 
Европейския  социален  фонд  за  Германия  и  Грюндер‐Кампус‐  Долна 
Саксония,  помага  на  биопроизводители  да  продават  своята 
биопродукция директно в Европа

13
. 

Новата  търговска  платформа  под  наименованието  o‐tx.com  е 
eдинствената  до  момента  платформа  във  формата  „от  бизнеса  за 
бизнеса  ‐  B2B”,  чрез  която  могат  да  се  търгуват  биологично 
сертифицирани  продукти  от  производители  на  местно  и  европейско 
ниво.  Порталът  стартира  първо  в  Германия  за  местния  пазар  и  в 
последствие започна да включва и други съседни европейски страни. 
Името  на  платформата  произлиза  от  английското  наименование  на 
биологична  търговска  размяна  “Organic  trade  exchange”.  До 
платформата достъп имат само биологично сертифицирани стоки 

14
. 

За България платформата се представлява от Фондация за биологично 
земеделие  „Биоселена”,  която  има  дългогогодишна  практика  в 
обучението и консултирането на биологичните производители. 
 
На  този  етап  твърде  слабо  се  развива  и  биоживотновъдството.  През 
2011  г.  в  страната  са  регистрирани  911  говеда,  докато  в  Естония  се 
отглеждат над 22 000животни. Известен напредък отчитат овцевъдите, 
които са регистрирали биостопанства с около 7 000 животни. На фона 
на общото производство в страната те съставляват едва 0,005%

15
. 

Все още слабо участие се отчита и на преработващата промишленост. 
В  страната  в  края  на  2010  г.  са  регистрирани  21  преработватели  на 
биоплодове  и  зеленчуци.  И  в  това  отношение  изоставаме  от 
централноевропейските държави, защото в Чехия през същото година 
вече  имат  45  подобни  фирми.  Изоставаме  и  в  производството  на 
сирене.  В България  имаме  само  5  регистрирани  преработватели  на 
мляко и само 1 на месо. През 2011 г. страната ни е произвела 144 тона 
биосирене, а Полша ‐ 1200 тона

16
. 

От БСК предлагат да се разработи и приеме стратегия за производство 
и експорт на биопродукти, обвързана с финансовата рамка 2014‐2020 
на  Европейския  съюз.  Целта  е  да  се  преодолеят  сегашните 
административни проблеми за развитието на биоземеделието и да се 
използват  предимствата  на  страната  като  чиста  природа  и  лесен 
достъп не само до европейския, но и до външните пазари 

17
. 

Теорията  и  практиката  показват,  че  в  България  има  редица  пречки  и 
усложнения пред създаването на нов тип "маркетингови кооперации". 
В продължение на около 50 години населението в селските райони на 
България  не  е  имало  достъп  до  частна  земя,  на  която  отделните 
земеделски  производители  да  могат  да  прилагат  най‐добрите 
практики,  за  да  имат  и  по‐добри  доходи.  През  този  период  земята, 
техниката и другите средства за производство бяха "обща собственост" 

                                                 
10 Попов В.  (2013) Стимулиране на регионални кооперативни модели за предприемачество – 
опитът  на  проект  „Новото  тракийско  злато“  в  България.  Списание  за  наука  „Ново  знание”, 
година II, бр. 2 
11 http://www.investor.bg/evroproekti/264/...140727/ 
12 Попов В.  (2013) Стимулиране на регионални кооперативни модели за предприемачество – 
опитът  на  проект  „Новото  тракийско  злато“  в  България.  Списание  за  наука  „Ново  знание”, 
година II, бр. 2 
13 http://o‐tx.com/en/start_otx_en/ 
14 http://www.fermer.bg//...‐news4052.html 
15 http://www.investor.bg/evroproekti/264/...140727/ 
16 Пак там 
17 Пак там 
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на работещите в държавните кооперации,  които малко се  грижеха за 
производителността,  стабилността и устойчивостта на околната  среда 
на местните агроекосистеми. От 2007 г., когато Програмата за развитие 
на селските райони започна да действа в България, нейната мярка 142 
„Създаване  на  организации  на  производители”  е  насочена  именно 
към  подпомагане  на  местните  земеделски  кооперации.  До момента, 
обаче, мярката е финансирала само един проект

18
.  

Всичко това показва, че съществуват сериозни проблеми в развитието 
на  сектора,  особено  в  добавянето  на  стойност  към  земеделската 
продукция,  за  чието решаване се изискват комплексни и съгласувани 
подходи. 
 

 

Политики на ЕС в областта на 

биопроизводството 

 
Целта  на  новата  правна  рамка  на  ЕС  в  областта  на  биологичното 
производство  е  да  поеме  нов  курс  към  по‐нататъшното  развитие  на 
биологичното  земеделие.  Цели  се  създаването  на  устойчиви 
обработваеми системи и разнообразие от висококачествени продукти. 
Този  процес  поставя  още  по‐голям  акцент  върху  опазването  на 
околната  среда,  биологичното разнообразие и високите  стандарти  за 
защита на животните. 
Европейският  план  за  действие  за  биологични  храни  и  биологично 
производство  предвижда  21  инициативи,  целящи  разработване  на 
пазара на биологичните храни и усъвършенстване на стандартите чрез 
увеличаване  ефективността,  прозрачността  и  доверието  на 
потребителите

19
.  

Планът също така цели въвеждане на мерки, като: 
• Увеличаване на информацията за биологичното земеделие; 
• Оптимизация на обществената подкрепа чрез развитие на селското 
стопанство,  усъвършенстване  на  производствените  стандарти  или 
засилване на изследователските дейности. 
Планът  също  така  цели  въвеждане  на  мерки,  като  увеличаване  на 
информацията  за  биологичното  земеделие,  оптимизация  на 
обществената  подкрепа  чрез  развитие  на  селското  стопанство, 
усъвършенстване  на  производствените  стандарти  или  засилване  на 
изследователските  дейности

20
.  Той  отразява  бързото  увеличение  в 

броя  на  биологичните  производители  и  нарасналото  търсене  на 
потребителите през последните няколко години.  
Планът  се  базира  на  разширени  консултации  с  държавите‐членки  и 
ключовите участници в сектора, включително онлайн консултация през 
2003 г., публична среща през януари 2004 г. и срещи с представители 
на държавите‐членки и групите ключови участници.  
Планът за действие се състои от двата документа:  
‐  Официален  бюлетин  на  Комисията  до  Съвета  и  Европейския 
парламент, представящ 21 инициативи.  
‐ Работен документ на членовете на Комисията,  съдържащ анализ на 
ситуацията и подробно описание на предложенията.  
Основните предложения в плана за действие са фокусирани върху: 
1.  Информационно  направлявано  развитие  на  пазара  за 
биологични  храни  чрез  повишаване  на  осведомеността  на 
потребителите; предоставяне на повече информация и насърчаване на 
потребителите  и  бизнесмените;  стимулиране  на  използването  на 
логото на ЕС, включително и върху внасяните продукти, осигуряване на 
по‐голяма  прозрачност  по  различните  стандарти  и  подобряване  на 
наличността  на  статистическите  данни  за  производството, 
предлагането  и  търсенето  като  инструменти  на  политиката  и 
маркетинга; 
2.  Осигуряване  на  по‐ефективна  обществена  подкрепа 
за биологичното производство чрез насърчаване на страните‐членки 
да  използват  по‐съгласувано  и  по‐широко  различните  мерки  за 

                                                 
18 Попов В.  (2013) Стимулиране на регионални кооперативни модели за предприемачество – 
опитът  на  проект  „Новото  тракийско  злато“  в  България.  Списание  за  наука  „Ново  знание”, 
година II, бр. 2 
19 European Commission – Organic Farming http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg 
20 European Action Plan for Organic Food and Farming 2004. 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/l60038_en.htm 

развитие  на  селските  райони,  например  посредством  национални 
планове  за  действие,  и  чрез  засилване  на  научните  изследвания  по 
биологично земеделие; 
3. Подобряване  и  налагане  на  стандартите  на  Общността  за 
биологично  производство и  изискванията  за  внос  и  инспекция  чрез: 
определяне  на  основните  принципи  на  биологичното  земеделие  и 
обясняване по такъв начин на неговата обществена роля; 
4. Повишаване на прозрачността и доверието на потребителите; 
създаване  на  независим  комитет  за  научно‐технически  консултации; 
по‐нататъшна  хармонизация  и  налагане  на  стандартите  като  се 
използват  международните  организации;  подобряване  на 
стандартите,  например  по  отношение  на  хуманното  отношение  към 
животните;  разработване  на  стандарти  за  все  още  необхванати 
области;  разясняване  на  стандартите,  определени  за  забрана  на 
използването на генетично модифицирани организми (ГМО); 
5. Повишаване  на  ефективността  и  прозрачността  на  системата 
за инспекция и изготвяне на по‐ефективни разпоредби за внос. 
 
През май 2012 г. ЕК представи доклад за съществуващите регулаторни 
мерки  при  биологичното  производство,  чиято  цел  е  да  провокира 
междуинституционален дебат  с  всички  заинтересовани  страни и  така 
да  поощри  проучването  на  нови  възможности  за  усъвършенстването 
на  политическите  инструменти  на  ЕС  в  областта  на  биологичното 
производство
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В  доклада  на  Комисията  до  ЕП  и  Съвета  относно  прилагането  на 
Регламет  (ЕО)  834 /  2007  се  прави  преглед  на  опита,  придобит  от 
прилагането  на  Регламента

22
.  Докладът  се  съсредоточава  върху 

следните основни области: 
а) самото приложно поле на Регламента, по‐специално по отношение 
на  биологичните  храни,  приготвяни  в  сектора  на  общественото 
хранене; 
б)  забрана  на  употребата  на  ГМО,  включително  наличието  на 
продукти,  които  не  са  произведени  чрез  ГМО,  декларация  на 
продавача,  осъществимостта  за  конкретни  граници  на  допустимост  и 
тяхното въздействие върху сектора на биологичното производство; 
в)  функционирането  на  вътрешния  пазар  и  системите  за  контрол, 
оценяване,  по‐специално,  дали  установените  практики  не  водят  до 
нелоялна конкуренция или не създават пречки пред производството и 
търговията с биологични продукти. 
Заключенията, които са направени в доклада са: 
а)  Понастоящем  не  съществува  обективна  необходимост  от 
разширяване  на  приложното  поле  на  Регламента  за  да  обхване 
общественото хранене. При биологичното етикетиране на текстилните 
и  козметичните  продукти  може  евентуално  да  бъде  осигурена 
адекватна  защита  на  интересите  на  потребителите  и  на 
производителите  чрез  други  инструменти.  За  предпочитане  е  да  се 
задълбочат  регулаторните  и  контролните  аспекти  на 
селскостопанските  продукти,  отколкото да  се  разширява  приложното 
поле с включване на повече продукти и сектори. 
б)  Едновременно  с  правилното  изпълнение  на  забраната  за 
използването на ГМО в биологичното производство, декларацията на 
продавача  трябва  допълнително  да  се  преразгледа  и  наличието  на 
някои  от  продуктите  в  генетично  немодифицирана  версия  да  бъде 
проследено. Превантивните мерки и хармонизираните действия са за 
предпочитане  пред  определянето  на  праг  за  ГМО  за  биологични 
продукти, което при сегашните обстоятелства не изглежда оправдано. 
Относно  съвместното  съществуване,  на 13  юли 2010  г.  на  държавите 
членки  са  предоставени  допълнителни  насоки,  с  издаването  от 
Комисията  на  препоръка  на  Комисията  относно  насоки  за 
разработването  на  национални  мерки  за  съвместно  съществуване  с 
цел  избягване  на  случайното  наличие  на  ГМО  в  традиционните  и 
биологичните  култури.  Независимо  от  това,  последните  развития 
трябва да бъдат анализирани. 
в)  Системата  за  контрол  в  повечето  случаи  е  подходяща  за 
функционирането  на  вътрешния  пазар;  въпреки  това,  все  още 

                                                 
21 Министерство на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/mzh/ 
22  Доклад  на  Комисията  до  Европейския  парламент  и  Съвета  относно  прилагането  на 
Регламент (ЕО) 834 / 2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на 
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съществуват някои слабости в прилагането ѝ. Предстои още работа, за 
да се подобрят показателите ѝ. Освен това, въпреки че беше постигнат 
напредък  в  прилагането  на  новия  режим  на  внос  на  основата  на 
еквивалентност,  желателно  е  известно  опростяване  и  се  поставя  под 
въпрос полезността от задействане на режима на съответствие. 
Комисията  вярва,  че  е  твърде  рано  към  настоящия  доклад  да  се 
добавят  предложения  за  промяна  на  Регламента,  особено  в момент, 
когато  съответното предложение  за неговото  съгласуване  с Договора 
от Лисабон все още се обсъжда в Парламента и Съвета. С настоящия 
доклад  Комисията  цели  да  осигури  фактологични  елементи,  които 
могат  да  насочват  конструктивния  дебат  по  Регламента  за 
биологичното  земеделие.  Вследствие на  този дебат на по‐късен  етап 
Комисията може да излезе с правни предложения. 
За да стане този дебат по‐конструктивен и с цел да се улесни участието 
на  гражданите,  Комисията  счита,  че  теми  като  опростяването  на 
законодателната  рамка,  като  в  същото  време  се  гарантира,  че 
стандартите не се занижават, съвместното съществуване на генетично 
модифицирани  култури,  в  частност  с  биологичното  земеделие, 
подобряването  на  системата  за  контрол  и  на  режима  на 
еквивалентност  в  търговията  с  биологични  продукти  са  ключови 
въпроси за бъдещи дискусии относно биологичното земеделие. 
Комисията  приканва  Европейския  парламент  и  Съвета  да  обсъдят 
въпросите,  подчертани  в  настоящия  доклад  и  приветства  мнения  от 
други заинтересовани страни
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Като приложение, Комисията дава следното предложение за въпроси, 
на  които  да  бъде  обърнато  внимание  в  рамките  на  обсъждането  на 
доклада  на  Комисията  до  Европейския  парламент  и  Съвета  относно 
прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  относно  биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти: 
1. Може ли да се опрости законодателната рамка и как, като в същото 
време се гарантира, че стандартите не се занижават? 
2. Какви мерки следва да бъдат взети, за да се гарантира, че се спазва 
съвместното  съществуване  и  че  стандартите  на  биологичното 
производство,  могат  да  бъдат  изпълнявани  от  всеки  производител, 
който избере този сектор? 
3.  Има  ли  нужда  от  преразглеждане  на  настоящите  производствени 
стандарти и от въвеждане на по‐строги правила, например във връзка 
с наличието на биологични млади животни, фуражи и семена и други 
елементи? Ако отговорът е „да“, какво да се предложи на фермерите 
или  на  регионите,  които  не  са  в  състояние  да  изпълнят  тези  нови 
условия?  Ще  бъде  ли  съвместима  регионализираната  гъвкавост  с 
условията за лоялна конкуренция? Контролът ще бъде осъществим? 
4. Контролът се основава на физически инспекции на всеки оператор 
по  хранителната  верига  най‐малко  веднъж  годишно.  Операторите 
трябва да бъде атестирани от независими сертифициращи органи. Как 
може да се подобри системата за контрол? 
5. В съответствие с Европейския план за действие, Комисията насърчи 
еквивалентността в  търговията на биологични продукти,  признавайки 
или трети държави или контролни органи. Следва ли еквивалентността 
да  бъде  единствената  концепция  за  търговията  с  биологично 
произведени продукти? През последните години Комисията също така 
постигна  взаимно  признаване  от  трети  държави,  признати  от  ЕС  за 
еквивалентни. Следва ли този подход следва да се засили с цел да се 
защитят по‐добре настъпателните интереси на ЕС?
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През  ноември  2012  бе  гласуван  доклад  относно  мерките  за 
насърчаването  и  информирането  в  полза  на  селскостопанските 
продукти:  стратегия  с  висока  добавена  стойност  за  насърчаване 
вкусовете  на  Европа.  Докладът  подкрепя  създаването  на  по‐висока 
европейска  добавена  стойност  в  хранително‐вкусовия  сектор,  по‐
интересна и самоуверена стратегия за политика, по‐просто управление 
и повече полезни взаимодействия между различните инструменти  за 
насърчаване. В доклада се казва, че се приветства повишеното търсене 

                                                 
23  Доклад  на  Комисията  до  Европейския  парламент  и  Съвета  относно  прилагането  на 
Регламент (ЕО) 834 / 2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти, Европейска комисия, Брюксел, 11.05.2012 г., COM (2012) 212 final 
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0212:FIN:bg:PDF 
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на  биологични  продукти  и  призовава  за  по‐активно  стимулиране  на 
тяхното производство и популяризиране
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Докладът  допринася  за  по‐активното  насърчаване  на  европейските 
продукти  на  местните  пазари,  на  общоевропейския  и  на  външните 
пазари,  особено що  се  отнася  до  качествени  продукти,  свързани  със 
специфични  производствени методи,  географски  произход,  традиции 
и т.н. 
 
Европейската  комисия  организира  от  15.1.2013  г.  до  10.4.2013  г. 
Консултация относно преразглеждането на европейската политика  за 
биологично селско стопанство
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Всички  граждани,  организации  и  обществени  органи,  които  са 
засегнати  от  преразглеждането  на  европейската  политика  за 
биологично  селско  стопанство,  бяха  поканени  да  участват  в 
консултацията. 
Тъй  като  биологичното  селско  стопанство  и  производство  играят 
значителна  икономическа  роля  в  селското  стопанство  на  ЕС  и 
предоставят  ориентирана  към  пазара  алтернатива  за 
селскостопанските  производители,  които  желаят  да  отговорят  на 
повишеното  търсене на  висококачествени и  екологични  продукти,  ЕК 
се интересува от мнението на гражданите за това как най‐добре да се 
развива биологичното селско стопанство. 
Съгласно  Общата  селскостопанска  политика  биологичното 
производство  се  подкрепя  чрез  европейска  финансова  помощ, 
политика и закони. Целта на този подход е да се повиши доверието на 
потребителите,  като  в  същото  време  се  създадат  условия  за  лоялна 
конкуренция между биологичните производители в 27‐те страни на ЕС.  
В  изложението  още  се  поставя  въпросът:  „Биологичното  селско 
стопанство  обхваща  относително  малка  част  от  използваната 
селскостопанска  площ  в  ЕС —  около  5 % —  но  секторът  се  развива 
поради постоянно нарастващото потребителско търсене. При сегашния 
икономически  застой ще  продължат  ли  потребителите  да  се  стремят 
към  по‐устойчив  стил  на  живот  и  повишено  потребление  на 
биологични продукти?”
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Основни теми: 

 опростяване  на  законовата  рамка  —  като  същевременно  се 
гарантира запазване на стандартите; 

 едновременно съществуване на генетичномодифицирани култури 
и биологично селско стопанство; 

 по‐добри  системи  за  контрол  и  търговски  споразумения  за 
биологичните продукти; 

 въздействие  на  новите  правила  за  етикетиране  (особено  на 
задължителното  сега  използване  на  европейско  лого  върху  всички 
произведени  в  ЕС  биологични  продукти —  това  довело  ли  е  до 
повишена видимост на биологичните продукти?). 
Други теми: 

 План  за  действие  —  през  2004  г.  Комисията  стартира  план  за 
действие  за  развитие  на  биологичното  селско  стопанство  в  Европа, 
което  допълнително  насърчи  сектора.  Тази  консултация  също  е 
възможност  за  допитване  до  обществото  относно  области,  в  които 
може да е необходим нов план за действие. 

 Контрол — за развитието на сектора е от значение да се гарантира 
почтеност.  Някои  скорошни  случаи  на  измами  подсказват,  че  е 
необходимо контролът да се повиши,  а правилата да се прилагат по‐
строго. 

 Внос —  определен  е  режим  на  внос,  чрез  който  да  се  регулира 
нарастващата международна търговия с биологични продукти. Поради 
бързите промени в развитието на пазара недостатъците  трябва да се 
премахват,  за  да  се  осигури  плавно  функциониране  на  търговията  с 
биологични продукти в бъдеще. 
Основните  раздели  във  въпросника  са:  малки  фирми,  биологични 
стандарти,  лого  и  етикетиране,  промоция  и  информация,  контрол, 
търговия с неевропейски държави, изследвания и иновации. 

                                                 
25 Поправката е на Мария Габриел. Докладът е подготвен от Жозе Бове и гласуван на редовна 
месечна  пленарна  сесия  на  ЕП,  Страсбург,  20  ноември  2012. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐...BG&language=BG 
26  Консултация  относно  преразглеждането  на  европейската  политика  за  биологично  селско 
стопанство:  
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_bg.htm 
27 Пак там 
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IFOAM  EU  призова  своите  членове  на  съгласувани  действия  в 
попълването  на  въпросника,  като  разпространи  своето  становище  по 
отделните въпроси с циркулярно писмо от 8 февруари 2013 г.

28
 

По  този  начин  IFOAM  EU  Group  инициира  еднотипно  попълване  на 
въпросника  на  Комисията,ориентиран  към  потребители,  оператори  и 
компетентни институции, имайки предвид че резултатите от неговото 
попълване (като част от прегледа на Регламент (ЕО) 834/2007) могат да 
доведат  до  края  на  2013  година  до  предложение  за  промени  в 
Регламента  и  следователно  са  много  важни  за  развитието  на 
биологичния сектор. 
В  обръщението  на  IFOAM  EU  се  казва,  че  организацията  винаги 
подкрепя  подобни  инициативи  за  консултации  и  прозрачност,  но 
„въпросникът,  както  е  формулиран,  е  малко  вероятно  да  осигури 
резултати”

29
,  които  биха  довели  до  по‐нататъшно  развитие  на 

биологичния  сектор  в  Европа,  а  би могъл  вместо  това да попречи на 
„яснотата  и  създаде  препятствия”.  Според  организацията  някои 
въпроси  са  подвеждащи,  даже  неправилни,  а  някои  са  прекалено 
технически  за  тези,  които  ще  попълват  въпросника.  Някои  въпроси 
предразполагат  към  заключение,  че  биологичният  сектор  има 
сериозни  проблеми  (напр.  с  пестицидите  и  ГМО).  Изразени  са 
съмнения  дали  включването  на  някои  въпроси  не  е  начин  да  се 
манипулира  развитието  на  сектора  по  определен  начин.  Като  цяло 
становището  е,  че  въпросникът  не  е  адекватно  формулиран.  Имайки 
предвид  че  е  малко  вероятно  той  да  бъде  преформулиран  на  този 
етап, IFOAM EU призовава своите членове и съмишленици да попълнят 
въпросника по определен начин. 
В коментарите към писмото се посочват следните важни заключения: 
Хармонизирането  на  правилата  и  изискванията  за  контрол  на 
европейско  ниво  подпомага  развитието  на  сектора  на  биологичното 
производство от малките фирми. Настоящият европейски стандарт  за 
биологично  продукти  не  трябва  да  бъде  подсилен,  а  по‐скоро 
подложен  на  постоянно  развитие  и  то  особено  в  някои  области. 
Въвеждането  на  по‐строги  правила  и  санкции  не  би  довело  до 
развитие  на  сектора.  Акцентът  трябва  да  е  поставен  върху  риск 
мениджмънта  и  поделяне  на  отговорността  между  контролните 
органи и отговорните власти.  
Интересен момент е становището по въпросите, свързани със следите 
от пестициди и ГМО,  които са абсолютно неизбежни при положение, 
че липсва цялостна концепция за тяхното изключване от земеделските 
практики в Европа. Въвеждането на задължителни проби за пестициди 
би  довело  до  по‐високи  разходи,  които  са  необосновани  от  гледна 
точка  на  същността  на  биологичното  производство  и  правилата  за 
контрол.  Прилагането  на  отделни  правила  за  етикетиране  на 
биопродуктите  в  сравнение  с  конвенционалните  по  отношение  на 
присъствието  на  следи  от  пестициди  и  ГМО  също  е  неправилен 
подход.  Не  би  трябвало  тези  мерки  да  са  насочени  към 
биопроизводителите,  а  по‐скоро  към производството  и  използването 
на пестициди и  ГМО. Принципът „замърсителят плаща”  е  този,  който 
трябва да се прилага. 
Обръща  се  сериозно  внимание  на  чл. 22  от  Регламент  (ЕО) 834/2007 
във  връзка  с  необходимостта  от  гъвкавост  и  адаптиране  на 
законодателството  съобразно  специфичните  условия  в  страните‐
членки. 
Други изключения (напр. по отношение на осигуряването със семена) 
на  този  етап  са  също  необходими  за  развитие  на  пазара  –  когато 
биологичните  сортове  и  породи  станат  налични  в  достатъчни 
количества, чак тогава тези изключения могат да отпаднат. 
Въвеждането на по‐строги правила и изисквания би довело до отказ на 
производителите  от  биологичните  методи  на  производство  от  една 
страна,  а  от  друга  –  би  предотвратило  навлизането  на  нови 
производители в сектора. 
Една  от  важните  препоръки  е,  че  стратегия  за  повишаване  на 
биопроизводството в ЕС като цяло и специално за растения, богати на 
протеини  (във  връзка  с  нуждите  на  биоживотновъдството,  които  в 
момента не са задоволени и се налага внос на биосоя и др.) трябва да 
бъде разработена и успешно прилагана. 
Европейското  законодателство  изисква  биопроизводителите  и 
биотърговците  да  отчитат  природните  системи  и  цикли:  опазване  на 

                                                 
28  IFOAM  EU  Group.  Joint member  action  for  Commission  online  consultation  organic  farming. 
Review of EU policy on organic agriculture legislation and action plan, 8 February 2013 
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почва,  води,  растения  и  животни,  принос  към  биоразнообразието  и 
отговорно  използване  на  енергията  и  природните  ресурси  (вода, 
почви,  органична материя и  възхуд).  IFOAM EU  смята,  че  по принцип 
операторите трябва да имат система за управление на околната среда 
(Environmental Management System)  по  отношение на  преработката  и 
търговията,  но  за  ферми  и  малки  оператори  това  е  неприложимо, 
както  и  че  не  трябва  Eco‐Label  правилата  да  се  прилагат  за  храни  и 
напитки,  което  би  довело  до  объркване  в  потребителите,  че 
биологичното не е еко. 
IFOAM  призовава  потребителите  да  насочат  чрез  отговорите  си 
отделянето  на  допълнително  финансиране  за  промоционални 
кампании,  особено  във  връзка  с  биологичното  лого  (като  отговарят 
отрицателно на някои въпроси). 
И държавните, и частните системи за контрол могат да работят, ако се 
изпълняват  добре  и  са  контролирани.  Не  би  трябвало  да  се  поставя 
под  въпрос  сертифицирането  от  частни  компании.  Въпреки  че 
биологичният  сектор  е  подложен  на  засилен  контрол  (всички 
биооператори са инспектирани поне веднъж годишно), необходимо е 
усъвършенстване  в  ефективността  и  ефикасността  на  контрола. 
Усъвършенстването  не  означава  добавяне  на  нови  изисквания,  а 
използване по‐добре на съществуващите.  
Организацията  не  дава  коментар  на  въпроса  за  груповото 
сертифициране, прилагано в някои неевропейски държави, което се е 
наложило  поради  това,  че  малките  производители  не  могат  да  си 
позволят  сертифициране  самостоятелно  (поради финансови причини, 
поради невъзможност за водене на документация и т.н.), поради което 
се обядиняват в групи с вътрешна система за контрол и се инспектират 
не всички в групата. 
Имайки предвид, че ЕС е главният вносител на биопродукти и един от 
двата  най‐големи  пазара  на  биопродукти,  но  ЕС  е  също  и  голям 
износител на биологично произведени храни и фуражи, а операторите 
са заинтересовани от нови развиващи се пазари, сред мерките, които 
трябва да се предвидят, е избягване на нелоялната конкуренция. 
Сред областите, които са най‐необходими за изследвания и иновации 
освен  ,  че  се  посочват  тези,  свързани  с  осигуряването  на  сортове, 
породи  и  фуражи,  се  отбелязват  и  икономическите  и  социалните 
измерения  на  биологичното  земеделие.  В  изложението  още  се 
споменава,  че  в  момента  се  дискутира  политиката  в  областта  на 
иновациите  и  изследванията.  Очаква  се  около  20%  сумата  за  от 
изследванията  на  ЕС  в  областта  на  земеделието  и  храните  да  бъдат 
насочени към биохраните.  
Всичко  това поставя  сериозни въпроси относно бъдещата политика и 
законодателство  на  ЕС  относно  биологичния  сектор  и  неговото 
развитие. Усъвършенстване на нормативната уредба е необходимо, но 
е много важно да се базира на коректна информация и анализи, като 
се  подхожда  много  внимателно  към  отделните  области  и  се  взимат 
предвид специфичните особености по отношение на страни, региони, 
производства  и  т.н.  Проблемът  с  регулирането  на  пазарите  на 
биологични  продукти  е  сред  най‐важните,  но  въпросът  защита  на 
интересите на европейските производители е много сложен. 
Биологичното производство не би трябвало да се разглежда настрани 
от конвенционалното – и в двете се развиват при еднакви условия към 
момента,  които  налагат  внимателно  да  се  преценява  във  всеки 
конкретен  случай  колко  стриктни  да  бъдат  правилата  и  доколко  е 
обосновано да се правят по‐строги изисквания към едното, отколкото 
към другото. 
Въпреки че биологичните производители, преработватели и търговци 
използват  различни  от  конвенционалните  методи,  техните  усилия  са 
насочени към производството и доставката на храни и напитки от най‐
високо  качество,  с  приятен  вкус  и  отлични  хранителни  качества. 
Биологичните  храни  се  произвеждат  съгласно  същите  стандарти  за 
безопасност като всички други храни, произвеждани в страните от ЕС, 
и отговарят на изискванията на законодателството на ЕС в областта на 
храните. Освен  това,  вместо да използват  консерванти и обогатители 
на  вкуса,  биологичните  производители  и  преработватели  се  стремят 
към  предлагане  на  хранителен  продукт  във  възможно  най‐прясно, 
свежо,  естествено  състояние  и  към  бързото  му  реализиране  на 
регионалните и местни пазари.  
Някои  потребители  твърдят,  че  биологичните  храни  имат  по‐добър 
вкус,  въпреки  че  проведените  няколко  изследвания  в  ЕС  за 
относителния вкус на биологичните и небиологичните храни не дават 
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никакви  конкретни  доказателства  в  полза  на  това  твърдение. 
Биологичните производители не твърдят, че техните продукти имат по‐
добър  вкус  от  останалите,  а  само  това,  че  се  отличават  с  автентичен 
вкус, защото са произведени по естествен начин

30
.  

Поради  по‐дългия  производствен  период  и  понякога  по‐високата 
трудоемкост,  както  и  поради  други  дадености  (напр.  изискването  за 
внимателно  разделяне  на  биологичното  от  небиологичното 
производство,  по‐малкия мащаб на производството и дистрибуцията, 
по‐строгия  и  сложен  процес  на  контрол  и  сертификация), 
биологичните  производители,  и  оттам  останалите  участници  във 
веригата  за  доставки,  често  са  принудени  да  калкулират  по‐висока 
цена,  за  да  останат  икономически  жизнеспособни.  Тази  цена  обаче 
може  да  се  разглежда  като  един  вид  премия,  която  плащаме  за 
висококачествена  храна,  произведена  съгласно  принципите  за 
опазване  на  околната  среда,  хуманното  отношение  към животните  и 
подобряването на социално‐икономическите условия

31
.  

Засега няма окончателно научно заключение в спора дали добивите на 
биологичното  земеделие  са  по‐слаби  от  тези  на  другите  земеделски 
системи.  Има  различни,  противоречащи  си  изследвания,  които 
защитават  един  или  друг  отговор.  Общото мнение  е,  че  добивите  са 
ниски само в първите години на преход към биологично производство 
и  че  биологичното  земеделие  може  да  се  разглежда  като  система, 
способна да се справи с хранителните проблеми в света. 
Според проучване на  IFOAM

32
 в света се произвежда два пъти повече 

от необходимото за изхранване на всички, но все още около 1 билион 
хора  страдат  от  глад,  а  още  1  билион  са  недохранени.  Проблемът  с 
глада  се  дължи  на  лошите  дистрибуционни  системи  и  неадекватно 
производство в най‐бедните общества. 50% от гладуващите в света са 
малките  фермери,  които  страдат  от  липса  на  консултантски  услуги  и 
достъп до ресурси, несправедливи условия за търговия, нарушаване на 
биоразнообразието  и  промени  в  климата.  Необходима  е  по‐голяма 
подкрепа за малките производители, тъй като те произвеждат 70% от 
храната  в  света.  Подсилването  на  малките  фермери  е  ключът  към 
увеличаване  на  достъпа  до  храна.  Изследване  на  ОН  показва,  че 
биологичното  земеделие повишило добивите в Африка  с над 100%  и 
че  биосистемите  имат  по‐високи  добиви  при  неблагоприятни 
климатични условия 
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Биологичното земеделие може да се смята за мощен „инструмент”  в 
управлението  на  природните  ресурси,  териториалното  развитие  и 
качественото  производство  на  храни,  които  представляват  три  цели, 
предложени за реформите в ОСП след 2013
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Европа 2020 и новият програмен 

период – проблеми и перспективи 

 
Стратегията  на  ЕС  „Европа  2020“  за  интелигентен,  устойчив  и 
приобщаващ  растеж  бе  предложена  от  Европейската  комисия  през 
март  2010  г.  и  одобрена  от  държавните  и  правителствените 
ръководители  на  страните  от  ЕС  през  юни  2010  г.  В  документа  се 
определят  конкретни  цели,  които  трябва  да  бъдат  постигнати  през 
следващото  десетилетие,  в  области  като  заетостта,  образованието, 
използването  на  енергия  и  иновациите,  за  да  бъде  преодоляна 
финансовата криза и да се помогне на Европа отново да поеме по пътя 
на икономическия растеж
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Устойчивото  развитие  означава  задоволяване  на  нуждите  на 
сегашните поколения, без да излага на риск способността на бъдещите 
поколения  да  посрещнат  своите  нужди  –  с  други  думи,  по‐добро 
качество  на  живот  за  всички,  сега  и  за  следващите  поколения,  т.е. 
пестеливо  използване  на  природните  ресурси  и  възстановяване  на 
екологичното равновесие. В неговите рамки се очертават три основни 
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групи  въпроси:  екологични,  засягащи  състоянието  на  природното 
равновесие;  икономически,  отнасящи  се  до  екологоемкостта  на 
производството;  и  социални,  свързани  със  стопанските и природните 
условия  на  живот  на  населението:  заетост,  образование  и  обучение, 
здраве,  достъп  до  „здрава”  природна  среда,  отговорно  и  споделено 
управление,  както  и  намаляване  и  елиминиране  на  неустойчивите 
модели на производство и потребление. 
Погледнато в исторически план, устойчивото развитие е всеобхватната 
дългосрочна  цел  на  ЕС,  заложена  в  Договора  за  ЕС.  Стратегията  за 
устойчиво  развитие  на  ЕС,  приета  от  Европейския  съвет  в  Гьотеборг 
през месец юни 2001 г. и преработена през месец юни 2006 г., има за 
цел да постигне продължително подобряване на качеството на живот 
на сегашното и на бъдещите поколения чрез създаването на устойчиви 
общности,  които  са  способни  ефикасно  да  управляват  и  използват 
ресурсите  и  да  се  възползват  максимално  от  потенциала  на 
икономиката  по  отношение  на  екологията  и  социалните  иновации, 
осигурявайки  просперитет,  защита  на  околната  среда  и  социално 
сближаване. Лисабонската  стратегия е  тясно  свързана  с целите на  ЕС 
за устойчиво развитие. 
„Европа  2020“  е  стратегията  на  ЕС  за  растеж  през  следващото 
десетилетие.  В условията  на  един  променящ  се  свят  ЕС  да  стане 
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно 
подкрепящи  се  приоритета  трябва  да  помогнат  на  ЕС  и  държавите‐
членки  да  постигнат  високи  нива  на  заетост,  производителност  и 
социално  единство:  интелигентен  растеж:  изграждане  на  икономика, 
основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж: насърчаване на 
по‐екологична  и  по‐конкурентноспособна  икономика  с  по‐ефективно 
използване  на  ресурсите;  приобщаващ  растеж:  стимулиране  на 
икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално 
и териториално сближаване.  
Устойчивият  растеж  означава  насърчаване  на  по‐екологична  и  по‐
конкурентноспособна  икономика,  която  използва  по‐ефективно 
ресурсите.  В  случая  става  въпрос  за  създаване  на  устойчива  и 
конкурентноспособна икономика, използваща ресурсите по ефективен 
начин,  при  която  водещата  позиция  на  Европа  допринася  към 
състезанието  за  развой  на  нови  процеси  и  технологии,  като  включва 
екологични  технологии  и  ускорява  разгръщането  на  интелигентни 
мрежи,  използващи  ИКТ,  оползотворява  мрежи  от  нивото  на  ЕС  и 
укрепва  конкурентните  предимства  на  нашите  стопански  дейности, 
особено  в  производството  и  в  рамките  на  нашите МСП,  както  и  чрез 
подпомагане  на  потребителите  да  ценят  ефективното  използване  на 
ресурсите.  Такъв  подход  ще  помогне  на  ЕС  да  просперира  в  свят  с 
ниски въглеродни емисии и ограничени ресурси,  като същевременно 
се  предотвратява  влошаването  на  околната  среда,  загубата  на 
биологично  разнообразие  и  неустойчивото  използване  на  ресурсите. 
Той също ще насърчи икономическото,  социалното и териториалното 
сближаване 
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Като  цяло  страната  трябва  да  реши  в  кратък  срок  редица  проблеми, 
ако иска да бъде конкурентоспособна и динамична икономика: 

 привличане на вътрешни и чужди инвестиции към индустрията; 

 по‐нататъшно подобряване на бизнес средата; 

 развитие  на  инфраструктурата,  образованието  и  здраве‐
опазването; 

 агресивна иновационна политика във всички сектори, използване 
възможностите на българската наука; 

 по‐активна  държавна  подкрепа  и  регулиране  на  развитието  на 
туризма; 

 ясна енергийна политика; 

 мерки за стимулиране на окрупнено земеделие, от една страна, и 
на  съвременно  средно  фермерско  селско  стопанство,  особено  в 
областта на животновъдството, от друга 
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С  оглед  на  това,  ситуацията  към  момента,  когато  сме  към  края  на 
сегашния програмен период, големия процент неусвоени средства по 
Европейските  фондове  и  без  достатъчно  време  за  «наваксване», 
поставя  доста  сериозни  въпроси  за  бъдещите  насоки  на  развитие  и 
промените,  които  трябва  да  се  извършат  в  стратегическите  и 
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оперативните  документи,  така  че  да  се  постигне  по‐голяма 
ефективност в изпълнение на поставяните цели. 
В  тази  връзка  се  разглежда  Националната  програма  за  развитие: 
България  2020  (НПР:  България  2020).  Нейната  визия  е  към  2020  г. 
България да e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща 
условия  за  пълноценна  социална,  творческа  и  професионална 
реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и 
териториално  балансиран  икономически  растеж.  Разгледани  са 
нейните цели и приоритети в съответствие с разработката. 
Формулираните  приоритети  са  обвързани  с  потенциала  за 
икономически  растеж,  развиване  на  пазарните  взаимоотношения  на 
база на ясно дефинирани правила,  както и с наличието на ефективно 
действие на защитните механизми на публичния сектор по отношение 
на  социалното  включване  и  борбата  с  бедността.  Във  връзка  с 
настоящата разработка интерес представлява следната обвързаност на 
приоритетите  с факторите на растеж:  човешки  капитал,  технологично 
знание,  физически  капитал  и  конкурентоспособност  на  икономиката, 
инфраструктура,  конкурентоспособност  на  земеделието,  ИКТ 
технологии  и  институционална  среда,  бедност  и  социални 
неравенства, конкурентоспособност на регионите. 
Конкурентоспособност  на  земеделието.  Приоритет  Развитие  на 
аграрния  отрасъл  за  осигуряване  на  хранителна  сигурност  и  за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 
управление  на  природните  ресурси  има  за  цел  повишаване  на 
конкурентоспособността на селското стопанство като ключов сектор за 
развитието  на  българската  икономика.  Интервенциите  на 
икономическите политики в тази област имат за цел стимулирането на 
няколко  фактора  на  икономическия  растеж  едновременно.  На  първо 
място, модернизацията на сектора, чрез стимулиране на инвестициите 
и  иновациите.  На  второ  място,  чрез  повишаване  на 
производителността  чрез  ефективно  преструктуриране.  На  трето  – 
чрез  повишаване  квалификацията  на  заетите  в  сектора.  Също  така, 
политиките  в  сектора  имат  важни  измерения,  отнасящи  се  до 
продоволственото  осигуряване,  опазването  на  околната  среда  и 
здравето на хората и животните.  
Разработване  на  приоритет  4  е  базирано  на  виждането,  че 
„осигуряване на  хранителна  сигурност”  обединява два  елемента –  от 
една  страна,  продоволствена  сигурност,  а  от  друга  –  безопасност  на 
храните.  В  този  смисъл,  съдържанието  на  това  понятие  включва: 
„развитие  и  поддържане  на  капацитет  за  производство  на  първични 
земеделски продукти за осигуряване на достатъчно количество храни 
за изхранване на населението, както и осигуряване на безопасност на 
храните по цялата верига на тяхното производство и предлагане” 
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‐  Конкурентоспособност  на  регионите.  Приоритет  3.  Постигане  на 
устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 
потенциал е насочен към балансирано развитие на всички региони на 
България.  Приоритетът  реализира  политиките  от  всички  предходни 
приоритети,  на  база  на  регионалните  потребности.  От  особена 
важност  е  повишаването  на  конкурентоспособността  на  регионално 
ниво  и  преодоляване  на  различията  между  най‐развитите  и  най‐
изостаналите  региони.  Особено  внимание  е  обърнато  върху 
развитието на селските райони: формулирани са мерки за привличане 
и  задържане  на  млади  и  предприемчиви  хора,  за  повишаване 
качеството  на  живот,  както  и  за  развиването  на  икономическите 
дейности в тези райони.  
Приоритет  3  е  насочен  към  развитие  на  потенциал  на  българските 
райони  и  превръщането  им  в  привлекателно  място  за  живеене  и 
бизнес  със  съхранена  природа  и  уникални  културни  паметници  и 
традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще допринасят за 
намаляване  на  икономическите  и  социални  неравенства,  за 
интегрирано  развитие  на  градовете,  за  подобряване  на  техническата 
инфраструктура  и  за  засилване  на  икономическото,  социално  и 
териториално  сближаване.  Специален  фокус  на  приоритета  е 
развитието на селските и изоставащите в развитието си райони, както 
и усъвършенстването на националната ситема за планиране. 
Приоритетът  е  основа  на  политиката  за  регионално  развитие,  която 
България ще  провежда  в  периода 2014‐2020  г.  и  отразява  рамката  и 
областите  на  въздействие  на  тази  политика.  Приоритетът  засяга 
дейности  в  различни  сфери  ‐  икономика,  култура,  туризъм,  околна 
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среда,  развитие  на  административния  и  институционален  капацитет, 
градско развитие и развитие на селските райони, развитие на пътната 
мрежа  с  регионално  и  местно  значение  и  е  основан  на  интегриран 
подход,  т.е.  съчетаване  на  дейности  в  различни  сектори,  които  са 
координирани  във  времето  и  имат  взаимосвързан  характер. 
Интегрираният подход дава възможност за постигане на свързаност и 
синергия  на  политиките  в  различни  сектори  и  постигане  на  по‐силно 
въздействие и по‐висока добавена стойност за районите.  
По  отношение  на  новия  програмен  период  засега  са  направени 
предложения  за  програми  и  водещи  ведомства  във  връзка  с 
тематичните цели. Разработването на една оперативна програма като 
финансов  инструмент  и  административен  апарат  е  дълъг  и  сложен 
процес.  Базирането  на  постигнатото  дотук  в  изграждането  на 
действащи  програми  е  положителна  черта.  От  друга  страна  са 
дискусиите  за  все  още  големия  брой  оперативни  програми  в 
сравнение  с  други държави‐членки на  ЕС,  които  са  определени  така: 
Добро  управление,  Транспорт,  Региони  в  растеж,  развитие  на 
човешките ресурси, Иновации и конкурентоспособност, Околна среда, 
Наука и образование за интелигентен растеж, Програма за развитие на 
селските райони, Програма за морско дело и рибарство. 
Посочените  по‐горе  стратегически  документи  са  важни  за  оценка  на 
постигнатото  дотук  и  извличане  на  опит  от  допуснатите  грешки  чрез 
анализ на причините  за  тях и изработване на насоки и препоръки  за 
подобряване.  Така  поставени,  тематичните  цели  подчертават 
огромното значение на устойчивото на развитие на селските райони. В 
частност  възможностите  на  биологичното  производство  и  свързани  с 
него други стопански дейности могат да бъдат отнесени приоритетно 
към  следните  от  тях:  повишаване  на  конкурентоспособността  на 
малките и средните предприятия в селскостопанския сектор, подкрепа 
за  преминаването  към  нисковъглеродна  икономика  във  всички 
сектори,  насърчаване на  адаптацията  към изменението на  климата и 
превенцията и  управлението на риска,  опазване на околната  среда и 
насърчаване  на  ресурсната  ефективност,  насърчаване  на  заетостта  и 
подкрепа  за  мобилността  на  работната  сила,  насърчаване  на 
социалното приобщаване и борба с бедността. 
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