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НОВОСТИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ И 1C
Развитие на законодателството в областта на 

биологичното земеделие
Доц. д-р АННА КАРОВА

Резюме: Биологичното производство е 
строго регламентирано и се осъществява 
в съответствие със специфични 
стандарти и нормативи. Разработването 
и въвеждането на законодателство, 
установяването на единни нормативи 
за биологично производство и система 
за контрол и сертификация се обуславя 
от необходимостта, от една страна, да 
се гарантира справедлива конкуренция 
между биологичните фермери, а от 
друга -  да се запазва и да се оправдава 
доверието на потребителите към 
продуктите, обозначавани като 
биологични.Това се налага и поради все 
по-голямото нарастване на процентния 
дял на биологичното производство 
и увеличаването на търсенето на 
биологични продукти.

Abstract: Development and introduction 
of legislation, establishment of uniform 
norms for organic production and a system 
of control and certification are conditioned 
by the necessity of guaranteeing the fair 
competition between organic farmers on one 
hand, and to keep and to justify the consumers’ 
trust to the products labeled as organic.

От началото на 90-те години, когато 
влизат в сила първите официални 
правила за биопроизводство в Европа, 
пазарите на биологични продукти в 
развитите страни се увеличават с около 
20% годишно поради нарастналото 
търсене. Последните реформи на 
общата селскостопанска политика, 
насърчаваща пазарната ориентация и

доставянето на качествени продукти за 
удовлетворяване на потребителското 
търсене, допълнително стимулират 
пазара на биологични продукти. В 
този контекст законодателството в 
областта на биологичното производство 
изпълнява все по-важна роля в рамките 
на селскостопанската политика и 
е тясно свързано с развитието на 
селскостопанските пазари. През 
шестнадесетте години на своето действие 
първият Регламент за биологично 
земеделие в ЕС (Регламент ЕИО 2092/91) 
претърпя редица изменения и допълнения, 
което наложи разработването и 
приемането на нова нормативна 
уредба в областта на биоземеделието. 
Така от 01.01.2009 г. влязоха в сила 
базовият Регламент ЕО 834/2007 
относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и 
за отмяна на Регламент ЕИО 2092/91, както 
и Регламент ЕО 889/2008 за определяне на 
подробни правила за прилагането му.

Изменения и допълнения в 
законодателството в областта на 
биологичното земеделие

Тъй като законодателството 
е непрекъснато развиваща се и 
динамична област, логично настъпиха 
изменения и бяха приети допълнения 
към горепосочените регламенти. Те са 
свързани основно с използването за 
задължителни означения на биологичните 
продукти и въвеждането на новото лого 
на ЕС. Във връзка с необходимостта
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от промяна на логото за означаване на 
биологичните продукти, Комисията 
организира конкурс сред студентите по 
изкуство и дизайн от държавите-членки 
с цел да събере предложения за нов знак, 
а независимо жури оцени работите и 
класира 10-те най-добри предложения. В 
резултат на допълнителна проверка във 
връзка с интелектуалната собственост 
бяха определени трите най-добри проекта 
от тази гледна точка, като впоследствие 
те бяха подложени на публична оценка в 
Интернет през периода 7 декември 2009 
г. — 31 януари 2010 г. Предложението, 
събрало най-много гласове на посетители 
на страницата в този период, беше обявено 
за нов знак за биологично производство 
на Европейския съюз (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Знак на ЕС за биологични 
продукти (източник: http://ec.europa.eu/ 
agriculture/organic/eu-policy/logo _bg)

От 01.07.2010 г. влезе в сила Регламент 
(ЕС) № 271/2010 на комисията от 24 март 
2010 година за изменение на Регламент 
(ЕО) №889/2008 за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка 
със знака за биологично производство на 
Европейския съюз.

Знакът на ЕС е задължителен за 
всички биологични предварително 
опаковани храни, произведени в рамките 
на Общността, с цел създаване на яснота 
за потребителите. Той може да се използва 
по желание за непакетираните продукти, 
произведени в ЕС или за биологични 
продукти, внесени от трети страни. Важно 
е да се отбележи, че знакът се използва

единствено за такива продукти, които 
съдържат само или почти изцяло (не 
по-малко от 95%) биологични съставки. 
Потребителите освен това трябва да 
получават и информация за мястото, 
където са произведени земеделските 
суровини, от които е приготвен продуктът, 
за да бъдат избегнати подвеждащи 
практики и неяснота по отношение на 
това дали суровините са отгледани в ЕС 
или извън Общността.

Регламентирано е ограничение за 
използването на знака на ЕС за продукти, 
които:
• не са в обхвата на Европейското 

законодателство в областта на 
биологичното земеделие, например 
продукти от лов и риболов, козметика, 
текстил;

• съдържат по-малко от 95 % съставки 
от биологичен произход;

• са в преход към биологично земеделие;

• се произвеждат/отглеждат единствено 
според национални правила (зайци, 
елени, охлюви и др.)

Например знакът може да се използва 
за означаване на супа от биологични 
зеленчуци, но не и за означаване на 
вино от биологично грозде, вълна от 
биологично отглеждани овце, мляко от 
животновъдна ферма в преход, храна за 
домашни любимци.

Преходният период за използването 
на новото лого продължава до 01.07.2012 
г. Опаковките, които са в съответствие 
с изискванията преди въвежданетто 
на новия знак, могат да се използват до 
01.07.2012, независимо дали съдържат 
старото лого. Продуктите, които са 
произведени, пакетирани и етикетирани 
преди 01.07.2010, могат да се предлагат 
на пазара до изчерпване на наличните 
количества. Опаковъчният материал, 
който е произведен в съответствие с 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 или Регламент 
(ЕО) № 834/2007, може да продължи да се

http://ec.europa.eu/
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използва за продукти, пуснати на пазара 
с определителни термини, отнасящи се 
до биологичния метод на производство, 
до 1 юли 2012 г., ако продуктът иначе 
съответства на изискванията на Регламент 
(ЕО) № 834/2007.

Изискванията по отношение 
задължителното използване на знака, 
които трябва да бъдат стриктно спазвани 
от производителите, преработвателите и 
търговците, биха могли да се обобщят по 
следния начин:
• знакът задължително се използва от 

01.07.2010 г. върху всички пакетирани 
биологични продукти, произведени в 
ЕС.

• знакът може да се използва по 
желание за непакетирани биологични 
продукти, произведени в ЕС и всякакви 
биологични продукти, внесени от 
трети страни.

• когато знакът се използва, той 
задължително е съпроводен от 
кодовия номер на контролния орган 
(например BG-B10-02, BG-BIO-03 и 
т.н) и означение на мястото, където 
са произведени суровините -  от ЕС, 
извън ЕС, От/извън ЕС. В случай, че 
всички съставки на даден продукт 
произлизат от една страна-членка на 
ЕС, то ЕС може да се замести с името 
на тази страна.

Съвместно с логото на ЕС могат да се 
използват национални и частни знаци.

Стандартните размери на знака са 
9 мм височина и 13.5 мм ширина, но за 
много малки опаковки той може да се 
намали до 6 мм височина, като се спазва 
съотношението 1:1.5 (височина:ширина). 
Формата на логото обаче не може да се 
променя.

От гледна точка на защита на 
потребителските права и справедливата 
конкуренция между производителите 
е важно да се отбележи, че всички 
термини, като «биологичен», «био», 
«еко» и т.н., включително термини,

използвани в търговските марки, или 
практики, използвани при означаването 
или рекламата, които могат да подведат 
потребителите чрез внушението, че 
продуктът или неговите съставки 
отговарят на изискванията на Регламент 
834/2007, не могат да бъдат използвани 
за означаване на небиологични продукти. 
Освен това, биологичният продукт не 
може да използва етикет, върху който 
е посочено, че продуктът съдържа и 
генетично модифицирани организми.

В националното законодателство чрез 
Закона за прилагане на общите органи
зации на пазарите на земеделски продукти 
на ЕС (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 
25.01.2011) се забранява 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 тези означения 
се упражнява от Българската агенция 
по безопасност на храните по Закона за 
храните. Актовете за установяване на 
нарушения се съставят от инспекторите 
от Българската агенция по безопасност 
на храните съгласно чл. 28 от Закона за 
храните. Наказателните постановления 
се издават от изпълнителния директор 
на Българската агенция по безопасност 
на храните или от оправомощени от него 
длъжностни лица. Санкциите варират за 
физически лица от 1000 до 5000 лв, а за 
юридически лица и еднолични търговци- 
от 5000 до 10000 лв за първо нарушение. 
При повторно нарушение санкцията е в 
размер от 10 000 до 20 000 лв.

Въпреки наличието на национална 
законова регламентация и официален 
контрол, трябва да се отбележи, че този 
контрол към момента е неефективен и в 
магазинната мрежа се намират значителен 
брой земеделски продукти и храни, които 
са означени като биологични, но не са 
покрити от схемазасертификация и реално
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не отговарят на изискванията на Регламент 
ЕС 834/2007 и Регламент ЕС 889/2008. 
Това ощетява както потребителите, така 
и сертифицираните производители. 
Следователно е необходимо да се 
обърне по-голямо внимание върху 
прилагането на ЗПООПЗПЕС, засилване 
на проверките в тази насока и налагане 
на санкции при установени нарушения, 
с оглед да се осигури защита на правата 
на потребителите и справедлива 
конкуренция между производителите, 
преработвателите и търговците на 
биологични продукти.
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