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Резюме 
Цел на настоящата статия е изследване на 
националното и европейско законодателство, 
касаещо организацията на земеделската 
дейност. Включен е обзор на нормативните 
актове в областта на земеделието като 
приоритетен отрасъл на икономиката. 
Разглеждането на различните актове би 
улеснило земеделските производители в 
тяхната работа.  
 
Abstract 
The purpose of the current article is to study the 
national and European legislation regarding the 
organization of the agricultural activity. A review 
of the legislative acts in the area of agriculture as 
a priority branch of the economy is included. The 
list of the different acts would facilitate the 
farmers in their activity.  
 
Въведение 
Земеделието традиционно е един от най-
важните сектори на българската икономика. 
Членството на страната ни в Европейския 
съюз определя и новите предизвикателства 
пред аграрния сектор. В световен мащаб 
предизвикателствата са: климатичните 
промени; околна среда; икономика и търговия; 
нехранителни енергийни ресурси; социалните 
и демографски промени; здраве; селска 
икономика и регионално развитие; наука и 
технологии. 
Освен тези общи предизвикателства, пред 
България стои и задачата за промяна на 
механизмите на функциониране и управление 
на обществото и икономиката като член на ЕС 

и в частност на механизмите за въздействие 
върху земеделския сектор, а именно прилагане 
на Общата селскостопанска политика (ОСП). 
Така можем да обобщим, че върху развитието 
на българското земеделие оказват влияние три 
основни групи фактори: 
- състоянието на сектора и протичащите в него 
процеси; 
- тенденциите в развитието на световното и 
европейското земеделие; 
- проблемите при въвеждане и овладяване на 
новите механизмите на управление и 
регулиране на сектора, т.е. прилагане на 
ОСП.24 
Държавната политика в областта на 
земеделието е насочена към насърчаване 
развитието на конкурентоспособно земеделие 
и жизнеспособни селски райони, при 
устойчиво управление на природните ресурси 
и спазване на високи стандарти за безопасност 
на храните и хуманно отношение към 
животните. През 2012 г. продължава 
последователната политика за постигане на 
целите на Програмата на правителството за 
европейско развитие на България, която 
извежда развитието на селското стопанство 
като основен фактор за общото икономическо 
развитие на страната. 
Приоритет в дейността на Министерство на 
земеделието и храните през 2012 г. е 
активното участие в дискусията за бъдещето 

                                                 
24 Програма за приоритетите в развитието на 
българското земеделие в периода 2009-2013 г., 
Научен консултативен съвет по земеделие, 
колектив, София 
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на Общата селскостопанска политика след 
2013 г. и защитата на позиции, отчитащи 
интересите на българското земеделие.25 
Информацията относно действащите закони и 
наредби, свързани със земеделието, ще улесни 
земеделските производители при изготвянето 
на официални документи за създаване на 
земеделски стопанства, на кооперации или за 
други нужди. От съществено значение е 
производителите, които се занимават със 
земеделие, да са запознати с промените в 
законите, както и със създаването на нови 
наредби.  
 
Законодателство в областта на 
организацията на земеделската дейност 
В областта на организацията на земеделската 
дейност в България действат закони и 
подзаконови нормативни актове – 
постановления, наредби и правилници.  
Сред действащите закони могат да се посочат: 
 Закон за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски 
продукти на Европейския съюз 
(Обн. ДВ бр. 96 от 28 ноември 2006 г., в сила 
от 01.01.2007 г.) - с този закон се урежда реда 
за прилагане на пазарните мерки, включени в 
Общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз; 
мерките за държавно подпомагане, които са 
част от ОСП и функциите на органите и 
организациите, които са компетентни да 
прилагат горепосочените мерки; 
 Закон за подпомагане на земеделските 
производители (Обн. ДВ бр. 58 от 22 май 
1998 г., посл.изм. ДВ бр. 38 от 18 май 
2012 г.) – урежда държавното подпомагане на 
земеделските производители за 
производството на непреработена и/или 
преработена земеделска продукция с цел 
продажба и изпълнението на мерките, 
включени в Националния план за развитие на 
земеделието и селските райони; прилагането 
на мерки за стимулиране на износа и за 
регулиране на вноса и износа на земеделски 
продукти; акредитацията, структурата, 
дейността и контрола върху Разплащателната 
агенция; регулирането на производството на 
захар от захарно цвекло и изоглюкоза; 
създаването и функционирането на 
Интегрирана система за администриране и 
контрол; прилагането на схемата за единно 
плащане на площ в съответствие с Общата 

                                                 
25 Годишен доклад за състоянието и развитието на 
земеделието, Министерство на земеделието и 
храните, 2011, София 

селскостопанска политика на Европейския 
съюз; 
 Закон за арендата в земеделието 
(Обн. ДВ бр. 82 от 27 септември 1996 г., посл. 
изм., ДВ бр. 43 от 29 април 2008 г.) – 
разглежда арендните отношения в 
земеделието, които се уреждат с аренден 
договор; 
 Закон за посевния и посадъчния 
материал (Обн. ДВ бр. 20 от 4 март 2003 г., 
посл. изм. ДВ бр. 97 от 1 декември 2006 г.) - 
урежда обществените отношения, свързани 
със сортоизпитването и воденето на 
официалната сортова листа на Република 
България, сортоподдържането, производството 
и заготовката с цел търговия, съхраняването, 
опаковането, етикетирането, търговията, 
вноса, износа и контрола на посевния и 
посадъчния материал от земеделски растения; 
 Закон за опазване на земеделските 
земи (Обн. ДВ бр. 35 от 24 април 1996 г., посл. 
изм. ДВ бр. 38 от 18 май 2012 г.) - урежда 
опазването от увреждане, възстановяването и 
подобряването на плодородието на 
земеделските земи и определя условията и 
редът за промяна на тяхното предназначение; 
 Закон за опазване на 
селскостопанското имущество (Обн. ДВ бр. 54 
от 12 юли 1974 г., посл. изм. ДВ бр. 19 от 
8 март 2011 г.) - урежда опазването на 
селскостопанското имущество от повреди, 
унищожаване, разпиляване, кражби и 
присвоявания, както и реда за обезщетяване на 
причинените вреди; 
 Закон за регистрация и контрол на 
земеделската и горска техника (Обн. ДВ бр. 79 
от 10 юли 1998 г., посл. изм. ДВ бр. 38 от 
18 май 2012 г.) - урежда обществените 
отношения, свързани с пускането на пазара, 
регистрирането, пускането в употреба, 
спирането от работа, контрола по 
техническото състояние и безопасността на 
земеделската и горската техника и 
придобиването на правоспособност за работа с 
нея; 
 Закон за животновъдството (Обн. 
ДВ бр. 65 от 8 август 2000 г., посл. изм. 
ДВ бр.8 от 25 януари 2011 г.) – урежда 
организацията и управлението на 
животновъдството, развъдната дейност в 
животновъдството, производството и 
предлагането на пазара на селскостопански 
животни, сперма, яйцеклетки и ембриони; 
 Закон за местните данъци и такси 
(Обн. ДВ бр. 117 от 10 декември 1997 г., 
посл.изм. ДВ бр. 30 от 17 април 2012 г.); 
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 Закон за горите (Обн. ДВ бр. 125 от 
29 декември 1997 г., посл. изм. ДВ бр. 19 от 
8 март 2011 г.) - уреждат отношенията, 
свързани със собствеността и стопанисването - 
управлението, възпроизводството, ползването 
и опазването на горите в Република България; 
 Закон за пчеларството (Обн. ДВ бр. 57 
от 24 юни 2003 г., посл. изм. ДВ бр. 19 от 
8 Март 2011 г.) – урежда обществените 
отношения, свързани с организацията, 
управлението, селекцията и репродукцията на 
пчеларството; собствеността, регистрирането 
и настаняването на пчелните семейства; 
условията за отглеждане, производство и 
търговия с пчелни майки, семейства и рояци; 
производството, преработката и 
окачествяването на пчелни продукти и 
търговията с тях; условията за създаване и 
опазване на медоносната растителност; 
опазването на пчелите; 
 Закон за собствеността и ползването на 
земеделските земи (Обн. ДВ бр. 17 от 1 март 
1991г., посл.изм. ДВ бр. 25 от 27 март 
2012 г.) - урежда собствеността и ползуването 
на земеделските земи;  
 Закон за фуражите (Обн. ДВ бр. 55 от 
7 юли 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 8 от 25 януари 
2011 г.) – урежда изискванията към фуражите, 
мерките и условията за осигуряване хигиена 
на фуражите и тяхната безопасност, 
опаковане, етикетиране, представяне, 
включително рекламата им; условията и реда, 
както и изискванията към всички етапи на 
производство, преработка, съхранение, 
транспортиране, разпространение, 
включително употреба на фуражи; правата и 
задълженията на операторите във фуражния 
сектор; правилата за извършване на официален 
контрол, включително и верифициране на 
съответствието с нормативните изисквания; 
правомощията на органите за официален 
контрол; функциите и правомощията на 
професионалните организации на операторите 
във фуражния сектор; компетентният орган по 
прилагане на регламентите на Европейската 
общност в областта на фуражите; прилагането 
на регламентите на Европейската общност в 
областта на фуражите и на приетите въз 
основа на тях директно приложими актове на 
Европейския съюз, доколкото това не е 
уредено в друг нормативен акт; 
 Закон за задълженията и договорите 
(обн. ДВ бр. 275 от 22 ноември 1950 г., посл. 
изм. ДВ бр. 50 от 30 май 2008 г.); 
 Закон за кадастъра и имотния регистър 
(Обн. ДВ бр. 34 от 25 април 2000 г., посл. изм. 
ДВ бр. 38 от 18 май 2012 г.) - урежда 

организацията, финансирането, създаването, 
воденето и ползването на кадастъра и имотния 
регистър. 
В горепосочените закони често се споменава, 
че земеделската земя и горите са национално 
богатство и следва да бъдат съхранени. 
С изброяването на законите и подзаконовите 
нормативни актове, свързани с организацията 
на земеделската дейност, не се претендира за 
изчерпателност.  
Подзаконовите нормативни актове в областта 
на земеделието включват наредби, 
постановления и правилници. Ето някои от 
общите наредби:  
 Наредба за реда за определяне на цени 
на земеделските земи (загл. изм. ДВ бр. 75 от 
2006 г., в сила от 12.09.2006 г.); 
 Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за 
условията за допустимост за подпомагане на 
земеделските парцели по схеми за плащане на 
площ и за общите и регионални критерии за 
постоянни пасища; 
 Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за 
условията и реда за подаване на заявления по 
схеми и мерки за директни плащания (загл. 
изм. ДВ бр. 14 от 2010 г., в сила от 
19.02.2010 г.) и Наредбата за нейното 
изменение и допълнение; 
 Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за 
специалните изисквания за участие в 
одобрените схеми за национални доплащания 
и за специфично подпомагане; 
 Наредба №7 от 23.03.2010 г. за 
условията и реда за регистрация на земеделска 
техника, горска техника и машини за земни 
работи; 
 Наредба за реда и начина за 
оползотворяване на утайки от пречистването 
на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието – обн. ДВ бр. 112 от 23 декември 
2004 г.;  
 Наредба № 2 от 16 октомври 2000 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати 
от земеделски източници - обн. ДВ бр. 87 от 
24 октомври 2000 г.; 
 Наредба 12 от 22.04.2009 г. за 
условията и реда за придобиване и отнемане 
на правоспособност за работа със земеделска и 
горска техника. 
Наредби в областта на растениевъдството: 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 26 януари 2006 година за 
условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор 
2008/2009 – 2013/2014 г.; 
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 Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за 
изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 
 Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за 
качеството на водите за напояване на 
земеделските култури; 
 Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за 
условията и реда за интегрирано производство 
на растения и растителни продукти и тяхното 
означаване – обн. ДВ бр. 66 от 14 август 
2007 г.; 
 Наредба за разрешаване на продукти за 
растителна защита – обн. ДВ бр. 81 от 
6 октомври 2006 г.; 
 Наредба № 36 от 18 август 2004 г. за 
условията и реда за биологично изпитване, 
регистрация, използване и контрол на торове, 
подобрители на почвата, биологично активни 
вещества и хранителни субстрати – обн. 
ДВ бр. 87 от 5 октомври 2004 г.; 
 Наредба № 54 от 28 ноември 2002 г. за 
условията и реда за организиране на 
наблюдение, диагностика, прогноза и 
сигнализация за борба с вредителите по 
земеделските култури – обн. ДН бр. 114 от 
6 декември 2002 г.; 
 Наредба № 39 от 15.09.2003 г. за 
условията и реда за контрол за съответствие на 
зърнените продукти, издадена от Министъра 
на земеделието и горите, обн. ДВ бр. 84 от 
23.09.2003 г.; 
 Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за 
условията и реда за признаване на 
организации на производители на плодове и 
зеленчуци и на техните асоциации и за 
условията и реда за одобряване и изменение на 
одобрените операционни програми – обн. 
ДВ бр. 42 от 29 май 2007 г., с изменения и 
допълнения.  
Наредби в областта на животновъдството:  
 Наредба № 91 за хигиена на фуражите 
(ДВ бр.71/2006 год.); 
 Наредба за условията и реда за 
дейността на животновъдните стопанства в 
планинските и другите необлагодетелствани 
райони - Обн. ДВ бр. 11 от 4 Февруари 2011 г.; 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за 
изискванията за добрата производствена 
практика при производство на 
ветеринарномедицински продукти и активни 
субстанции (обн. ДВ бр. 49 от 2006 г., изм. ДВ 
бр. 6 от 2010 г.); 
 Наредба за изменение на Наредба № 49 
от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към 
някои животни, сперма, яйцеклетки и 
ембриони при обмен между Република 

България и държавите-членки на Европейския 
съюз, и при внасянето им от трети страни; 
 Наредба № 20 от 23 юни 2010 година 
за условията и реда за извършване на развъдна 
дейност и предлагане на пазара на 
чистопородни овце и кози за разплод; 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 
ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти (Обн. ДВ бр. 41 от 
2006 г., изм. ДВ бр. 101 от 2006 г., изм. ДВ 
бр. 40 от 2008 г., изм. ДВ бр. 48 от 2008 г., изм. 
ДВ бр. 90 от 2008 г.); 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за 
специфичните изисквания при 
производството, съхранението и 
транспортирането на сурово краве мляко и 
изискванията за търговия и пускане на пазара 
на мляко и млечни продукти (Обн. ДВ бр. 23 
от 2008 г., изм. ДВ бр. 9 от 2009 г.); 
 Наредба за допълнение на Наредба 
№ 25 от 14 декември 2005 г. за минималните 
изисквания за хуманно отношение при 
отглеждане на кокошки носачки - Обн. ДВ 
бр. 42/ 2006 г.; 
 Наредба № 40 за условията за 
отглеждане на селскостопански животни, 
съобразени с техните физиологически и 
поведенчески особености. 
Приети са и правилници: 
 Правилник за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските 
земи - Приет с ПМС № 74 от 25.04.1991 г.; 
 Правилник за прилагане на закона за 
опазване на земеделските земи - Приет с 
ПМС № 240 от 24.09.1996 г. 
По Програмата за развитие на селските 
райони са приети няколко Наредби на 
Министерството на земеделието и храните: 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка „Модернизиране 
на земеделските стопанства” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 
2013 г.;  
 Наредба за условията и реда за 
прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 
2000 и плащания, свързани с Директива 
2000/60/EО – за земеделски земи” от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г.; 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията 
и реда за прилагане на мярка 
214 „Агроекологични плащания” от 
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Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. (Обн. ДВ бр. 29 от 
2009 г., изм. бр.19 от 2010 г.); 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Професионално обучение, 
информационни дейности и разпространение 
на научни знания“ по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
(ДВ бр. 69 от 2008 г.); 
 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Насърчаване на туристическите дейности” от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г. (обн. ДВ бр. 83 от 
2008 г.). 
С директните плащания на площ са 
свързани някои закони, подзаконови 
нормативни актове и регламенти на 
Европейския съвет и Европейската комисия: 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА 
СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата селско- 
стопанска политика и за установяване на 
някои схеми за подпомагане на земеделски 
стопани, за изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003; 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА 
КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за 
определяне на подробни правила за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 
относно кръстосано спазване, модулация и 
интегрираната система за администриране и 
контрол по схемите за директно подпомагане 
на земеделски производители, предвидени за 
посочения регламент, както и за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 
относно кръстосано спазване по предвидената 
схема за подпомагане на лозаро-винарския 
сектор; 
 РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) 
No 1698/2005 от 20 септември 2005 за 
подкрепа на развитието на селските райони 
чрез Европейския селскостопански фонд за 
развитие на селските райони /ЕСФРСР/; 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2011 НА 
КОМИСИЯТА от 27 януари 2011 година за 
определяне на подробни правила за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по 
отношение на прилагането на процедури за 
контрол, както и кръстосано спазване по 

отношение на мерките за подпомагане на 
развитието на селските райони; 
 ЗАКОН за подпомагане на 
земеделските производители – обн. ДВ бр. 58 
от 22.05.1998 г., с изменения и допълнения; 
 НАРЕДБА № 21 от 30.06.2010 г. за 
реда за контрол на изискванията на схемите за 
национални доплащания към директните 
плащания, издадена от Министъра на 
земеделието и храните и Министъра на 
финансите, обн.ДВ, бр. 52 от 9.07.2010 г.; 
 НАРЕДБА № 2 от 21.02.2011 г. за 
специалните изисквания за участие в 
одобрените схеми за национални доплащания 
и за специфично подпомагане издадена от 
министъра на земеделието и храните, обн. 
ДВ бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г.; 
 НАРЕДБА № 3 от 23.02.2011 г. за 
условията и реда за прилагане на мярка 
213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, 
свързани с Директива 2000/60/EО - за 
земеделски земи" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
издадена от министъра на земеделието и 
храните, обн. ДВ бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила 
от 1.03.2011 г.; 
 НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за 
условията и реда за подаване на заявления по 
схеми и мерки за директни плащания (загл. 
изм. ДВ бр. 14 от 2010 г., в сила от 
19.02.2010 г.), издадена от Министъра на 
земеделието и храните, обн. ДВ бр. 22 от 
24.03.2009 г., в сила от 1.03.2009 г.; 
 НАРЕДБА № 5 от 10.03.2010 г. за 
условията за допустимост за подпомагане на 
земеделските парцели по схеми за плащане на 
площ и за общите и регионални критерии за 
постоянни пасища, издадена от Министъра на 
земеделието и храните, обн. ДВ бр. 22 от 
19.03.2010 г., в сила от 19.03.2010 г.; 
 НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. за 
условията и реда за прилагане на мярка 
211 "Плащания на земеделски стопани за 
природни ограничения в планинските райони" 
и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани 
в райони с ограничения, различни от 
планинските райони" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 
2013 г., издадена от Министъра на 
земеделието и продоволствието, обн. ДВ 
бр. 40 от 18.04.2008 г.; 
 НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за 
условията и реда за прилагане на мярка 
214 "Агроекологични плащания" от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г., издадена от Министъра 
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на земеделието и храните, обн. ДВ бр. 29 от 
17.04.2009 г., в сила от 17.04.2009 г.; 
 Заповед на Министъра на земеделието 
и храните № РД 09-126 от 14.02.2012 г. за 
одобряване на условията за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично 
състояние;  
 Заповед на Министъра на земеделието 
и храните № РД 09-114 от 07.02.2012 г. за 
утвърждаване на ръководство за прилагане на 
законоустановените изисквания за управление. 
В областта на биологичното земеделие са 
приети две наредби, обнародвани от 
Министъра на земеделието и горите, които 
изцяло възпроизвеждат принципите на 
европейското законодателство (Регламенти 
2092/91 - отменен и 1804/99). Това са: 
 Наредба № 22/04.07.2001 г. за 
биологично производство на растения, 
растителни продукти и храни от растителен 
произход и неговото означаване върху тях 
(обн. ДВ 68/3.8.2001 г.); 
 Наредба 35/03.08.2001 г. за биологично 
производство на животни, животински 
продукти и храни от животински произход и 
неговото означаване върху тях (обн. 
ДВ 80/18.9.2001 г.). 
През юни 2007 г. Европейският съвет на 
министрите на земеделието прие нов 
Регламент на Съвета за биологичното 
производство и етикетирането на биологични 
продукти. Новият Регламент на Съвета 
съдържа ясно определени цели, принципи и 
общи правила за биологично производство. 
Целта на новата правна рамка е да поеме нов 
курс към по-нататъшното развитие на 
биологичното земеделие. Цели се създаването 
на устойчиви обработваеми системи и 
разнообразие от висококачествени продукти. 
В бъдеще този процес трябва да постави още 
по-голям акцент върху опазването на околната 
среда, биологичното разнообразие и високите 
стандарти за защита на животните. 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА 
СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно 
биологичното производство и етикетирането 
на биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 постановява 
правната рамка за всички нива на 
производството, разпространението, контрола 
и етикетирането на биологични продукти, 
предлагани и продавани в Европа. Той 
обуславя трайното развитие на биологичното 
производство въз основа на ясно дефинирани 
цели и принципи. Регламентът на Съвета 
определя общи насоки за производство, 
контрол и етикетиране, които могат да бъдат 

изменени единствено от Европейския съвет на 
министрите на земеделието. 
Досега са приети следните Регламенти на 
Комисията: 
 РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) 
№ 889/2008 от 5 септември 2008 г. 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 - съдържа правила 
относно всички нива на растениевъдството и 
животновъдството, от обработване на земята и 
отглеждане на животни до преработката и 
разпространението на биологични храни и 
контрола върху тях. Правилата навлизат в 
подробни технически детайли и в по-голямата 
си част допълват първоначалния Регламент за 
биологично производство, с изключение на 
разликите в някои правила на Регламента на 
Съвета; 
 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. 
В допълнение на законодателството на ЕС 
относно биологичното земеделие и 
биологичното производство, биологичните 
земеделци и преработватели трябва също да 
спазват общо приложимите правила за 
производството и преработката на земеделски 
продукти. Това означава, че общо 
приложимите правила за регулиране на 
производството, преработката, търговията, 
етикетирането и контрола на биологичните 
продукти действат и по отношение на 
биологичните храни. 
С приемането на Наредба 22 и Наредба 35, 
както и с въвеждането на изменения в Закона 
за защита на растенията (обн. 
ДВ 91/10.10.1997 г., последно изм. 
ДВ 28/05.04.2011 г.) и Закона за 
животновъдството (обн. ДВ 65/8.8.2000 г., 
последно изм. ДВ 8/25.01.2011 г.) 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 биологичното разнообразие, 
въведени в ЕС. Впоследствие чл.12а от Закона 
за защита на растенията и чл. 14-14е от Закона 
за животновъдството бяха отменени. Приет е и 
още един подзаконов акт - Наредба № 15 от 
3 август 2007 г. за условията и реда за 
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интегрирано производство на растения и 
растителни продукти и тяхното означаване – 
обн. ДВ бр. 66 от 14 август 2007 г., в която се 
уреждат условията и реда за интегрирано 
производство на растения и растителни 
продукти и регистрацията на земеделски 
производители, извършващи такова 
производство.  
От значение е и Законът за прилагане на 
Общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз, а 
чл. 6(б), и 6(в) от Закона за храните, (обн. 
ДВ 90/15.10.1999 г., последно изм. 
ДВ 70/10.8.2004 г.) определя принципите и 
правилата за производство на биологични и 
традиционно специфични храни. 
Биологичното земеделие създава силни връзки 
между селските и градските райони в страните 
от Европейския съюз и има огромни социални 
и финансови ползи и за двете страни. 
 
Заключение 
В заключение може да се посочи, че 
нормативната уредба на организацията на 
земеделската дейност в България обхваща 
различни области на законодателството, 

включва закони и подзаконови нормативни 
актове, както и актове на ниво Европейски 
съюз. За земеделския производител би било 
трудно да се ориентира в морето от документи 
и затова правната помощ и консултации са от 
съществено значение. Необходимо е познаване 
на основните актове в областта, както и 
източниците на информация при евентуални 
изменения и допълнения в разпоредбите.  
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