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Abstract 
Bearing in mind the framework and current state 
of organic production in relevance to the three 
aspects of sustainable development – economic, 
social and ecological, conducted investigation in 
conditions and opportunities for production and 
marketing of organic produce in Bulgaria, main 
problems and trends for future development, and 
in connection to the opportunities for sustainable 
growth through organic farming development and 
its integration with other economical sectors, a 
method of evaluation of the readiness for 
conversion to organic farming, processing and 
trade is proposed which can be used by producers, 
processors and traders in the decision making 
processes for their future development and in 
determining some fields of improvements. 
 
Key words: organic farming, organic production, 
sustainable development 
 
Резюме 
Вземайки предвид рамката и сегашното 
състояние на биологичното производство във 
връзка с трите аспекта на устойчивото 
развитие – икономически, социални и 
екологични, проведени проучвания за 
условията и възможностите за производство и 

пазарна реализация на биологични продукти в 
България, основните проблеми и насоки за 
бъдещо развитие, и във връзка с 
възможностите за постигане на устойчив 
растеж чрез развитие на биологичното 
земеделие и интегрирането му с другите 
сектори на икономиката, се предлага методика 
за оценка на готовността за преход към 
биологично производство, преработка или 
търговия, която би могла да се използва от 
производители, преработватели и търговци 
при вземане на решение за бъдещото им 
развитие и определяне на области за 
подобрение. 
 
Ключови думи: биологично земеделие, 
биологично производство, устойчиво 
развитие 
 
 
Въведение 
ОСП поставя на преден план целите за 
безопасните храни, за прилагането на 
технологии, щадящи природните ресурси. 
Състоянието, в което се намира в момента 
българското производство, не отговаря на 
изискванията за спазване на добрите 
земеделски практики, екологичните 
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изисквания и стандартите за качество и 
условията за производство. Ако не се 
извършат коренни промени, прилагането на 
ОСП може да доведе до невъзможност за 
съществуване на малките и средните 
производители. 
От една страна, проблемите с развитието на 
пазара на земята и усъвършенстването на 
пазарните механизми за реализация на 
земеделски суровини и продукти могат да 
бъдат решени чрез стимулираща държавна 
политика за земеделското производство и 
подпомагане на развитието на земеделските 
сдружения. 
От друга страна, биологичното производство е 
метод на производство, който в най-голяма 
степен поставя ударение върху опазването на 
околната среда и здравето на животните и 
хората, и чрез прилагането на който може 
пряко да се отговори на съответните 
изисквания и то в най-голяма степен. 
 
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, както и 
за запазване на потребителското доверие. 
 
Имайки предвид необходимостта от 
интергриран подход при производството и 
търговията с биологични продукти, както и 
становището, че биологичното производство е 
преди всичко начин на мислене, в настоящата 
разработка се предлага методика за оценка на 
готовността за преминаване към биологично 
производство или търговия с биологични 
продукти (табл. 1). Тя би могла да се използва 
и от биологични производители / търговци за 
оценка на слабите места и търсене на насоки 
за подобрение. 
 
Материал и методи 
Методиката разглежда пет показателя с по 
10 критерия. За всеки критерий се прави 
оценка на нивото на изпълнение (Nk) по 5-
степенна скала: 1 – много ниска степен на 
изпълнение, 2 – ниска, 3 – задоволителна, 4 – 
добра, 5 – много добра). 
Коефициентът на тежест за отделните 
критерии (Kk) е определен така, че за всеки 
един показател (Кn) да е 1. Оценката за 
отделните критерии (Ek) се получава като се 
умножи нивото на изпълнение Nk с 
коефициента на тежест Kk:  
Ek= Kk*Nk 

Оценката за отделните показатели (Еn) е сбор 
от всички Ek (10 на брой) за конкретния 

показател: 



10

1i

EkEn  

Цялостната оценка Еt е сума от оценките за 

отделните показатели: 



5

1n

EnEt  

Изчислена по този начин общата оценка Еt е с 
минимална стойност 5 и максимална 25. 
Предлагат се две скали за оценяване, поради 
спецификата на петия показател (табл. 1 и 
табл. 2). 
 
Резултати и обсъждане 
Представена по този начин обаче, за 
методиката е по-важно сравнението на 
отделните критерии във всеки показател (за 
първите три) и намирането на слаби страни и 
насоки за подобрение (табл. 1). 
За първия показател „Оценка на степента на 
подготовка” (табл.1, фиг. 1) най-голяма тежест 
е дадена на: познанията за принципите и 
методите на биологичното производство, 
познанията в областта на икономиката и 
управлението на земеделското стопанство и 
уменията за вземане на решения и оценка на 
риска. 
За втория показател „Оценка на степента на 
мотивация” (табл. 1, фиг. 2) най-голяма тежест 
се пада на: опазването на компонентите на 
околната среда, желанието за допълнително 
обучение и търсенето на консултантски 
услуги. 
За третия показател „Оценка на ресурсите” 
(табл. 1, фиг. 3) с най-голяма тежест са 
определени: земя, производствени и складови 
помешения, машини, съоръжения и 
оборудване. 
За следващите два показателя „Оценка на 
уменията за планиране на дейността” и 
„Оценка на предприетите мерки през 
последните 3 г. за опазване на компонентите 
на околната среда (биологично производство)" 
за отделните критерии е даден един същ 
коефициент на тежест (табл. 1). 
Сравнението на коефициентите на тежест в 
различните показатели (табл. 1, фиг. 4) показва 
най-високи нива за: 2.1. Опазване 
компонентите на околната среда; 2.9. Желание 
за допълнително обучение; 2.10. Търсене на 
консултантски услуги; 3.1. Земя, 
производствени и складови помещения; 
3.2. Машини, съоръжения и оборудване, 
следвани от: 1.2. Познания за принципите и 
методите на биологичното производство; 
1.4. Познания в областта на икономиката и 
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управлението на земеделското стопанство; 1.8. 
Умения за вземане на решения и оценка на 
риска; 3.3. Собствено финансиране. 
 
Сред най-важните стъпки (фиг. 5) при 
започване на бизнес в областта на 
биологичното производство са: 
 Запознаване с принципите и методите на 
биологичното производство; 
 Запознаване с нормативната уредба; 
 Отговор на въпроса "Защо да започна 
преход към производство / търговия с 
биопродукти и с кои продукти?"; 
 Решение за това каква част от фермата / 
преработката / търговската дейност ще бъде 
въвлечена в преход?; 
 Какво обучение и консултации са ми 
необходими и къде да ги намеря?; 
 Анализ на доставчици на материали и 
суровини; 
 Анализ на конкуренти; 
 Анализ на налични и необходими ресурси; 
 Начини за осигуряване на финансиране; 
 Осигуряване на работна ръка; 
 Възможности за установяване на 
партньорства за реализация; 
 Оценка на риска; 
 Планиране на прехода и избор на 
сертифицираща организация; 
 Формулиране на стратегия, план, дейности; 
 Стартиране на прехода; 
 Сертифициране; 
 Създаване на марка. 
Оценката на възможностите на новия продукт, 
на която трябва да се базира решението, най-
общо трябва да включва: оценка на 
потенциалния пазар, оценка на силните и 
слабите страни на новия продукт, на 
конкурентното предимство и на последствията 
от въвеждането на новия продукт / услуга, 
оценка на риска.  
Основен проблем е липсата на или извършване 
на повърхности анализи и необосновани 
оценки на риска. Неумението да се търси 
помощ и да се водят преговори също води до 
отрицателни последици. Погрешно е да се 
обръща внимание на планирането само по 
отношение на производствената част. 
Цялостният подход – пазарно, иновационно, 
производствено, ценово, организационно, 
управленско и финансово планиране, е 
необходим за постигане на успех. 
Създаването на марка – продукт с високо 
качество, и изграждането на идентичност - 
напр. с лого или послание, е основа за 
постигане на устойчиво търсене и постигане 
на положителни финансови резултати. За 

реализацията на биопродуктите и създаване на 
доверие в потребителите това е процес от 
изключително значение. Самото приемане на 
логото за биопродукти на Европейско ниво е 
част от стратегията за развитие на 
биопроизводството. 
 
Заключение 
Чрез разработването на методиката за оценка 
на готовността за преход към биологично 
производство или търговия с биологични 
продукти, от една страна се подчертава 
приноса на биологичното земеделие за 
опазването на природните ресурси, 
компонентите на околната среда (вкл. 
биологичното разнообразие) и хуманното 
отношение към животните към животните 
(екологично устойчиво развитие). От друга 
страна, се показва големия потенциал на 
сектора за постигане на устойчив 
икономически и социален растеж и подкрепа в 
помощ на развитието на селските райони. 
Биологичното производство, като начин за 
постигането на устойчив растеж, се разглежда 
в трите аспекта на устойчивото развитие: 
- икономическа устойчивост – увеличаване 
на конкурентноспособността, силна пазарна 
ориентация и повече доходи; 
- социална устойчивост – по-голяма 
отговорност към потребителските нужди, 
подобряване качеството и безопасността на 
храните и регионално развитие; 
- екологична устойчивост – единна рамка, 
ефективно прилагане, контрол и развитие на 
стандарти за опазване на околната среда, 
здравето и благосъстоянието. 
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Табл.1. Методика за оценка на готовността за преход към биологично производство или 

търговия с биологични продукти 
 

Ниво на изпълнение 
на критерия N 

Оценка 
E No Съдържание на показателя и критерии 

мин макс 

Коефи-
циент 

K мин макс 
1. Оценка на степента на подготовка   1.00 1.00 5.00 

1.1. 
Познания за нормативните документи в областта на 
биологичното производство 

1 5 0.10 0.1 0.5 

1.2. 
Познания за принципите и методите на биологичното 
производство 

1 5 0.15 0.15 0.75 

1.3. Познания за особеностите на региона 1 5 0.05 0.05 0.25 

1.4. 
Познания в областта на икономиката и управлението на 
земеделското стопанство 

1 5 0.15 0.15 0.75 

1.5. Познания в областта на опазване на околната среда 1 5 0.05 0.05 0.25 
1.6. Организационни и управленски умения 1 5 0.10 0.1 0.5 
1.7. Комуникационни умения 1 5 0.10 0.1 0.5 
1.8. Умение за вземане на решения и оценка на риска 1 5 0.15 0.15 0.75 
1.9. Умения за формулиране на стратегия 1 5 0.10 0.1 0.5 
1.10. Умения за анализ на вътрешната и външната среда 1 5 0.05 0.05 0.25 
2. Оценка на степента на мотивация   1.00 1.00 5.00 
2.1. Опазване компонентите на околната среда 1 5 0.20 0.2 1 
2.2. Загриженост за бъдещето 1 5 0.10 0.1 0.5 
2.3. По-високи цени на продукцията 1 5 0.05 0.05 0.25 
2.4. Осигуряване на вкусна и здравословна храна 1 5 0.05 0.05 0.25 
2.5. Разнообразяване на дейността 1 5 0.05 0.05 0.25 

2.6. 
Възможности за финансиране по европейски и 
национални програми 

1 5 0.05 0.05 0.25 

2.7. 
Увеличаващо се търсене и добри перспективи за 
развитие на сектора 

1 5 0.05 0.05 0.25 

2.8. Имидж 1 5 0.05 0.05 0.25 
2.9. Желание за допълнително обучение 1 5 0.20 0.2 1 
2.10. Търсене на консултантски услуги 1 5 0.20 0.2 1 
3. Оценка на ресурсите   1.00 1.00 5.00 
3.1. Земя, производствени и складови помещения 1 5 0.20 0.2 1 
3.2. Машини, съоръжения и оборудване 1 5 0.20 0.2 1 
3.3. Собствено финансиране 1 5 0.15 0.15 0.75 
3.4. Финансиране от външни източници 1 5 0.05 0.05 0.25 
3.5. Партньорства в страната 1 5 0.10 0.1 0.5 
3.6. Партньорства в чужбина 1 5 0.10 0.1 0.5 
3.7. Работна ръка 1 5 0.05 0.05 0.25 
3.8. Доставчици на суровини и материали 1 5 0.05 0.05 0.25 
3.9. Канали за реализация 1 5 0.05 0.05 0.25 
3.10. Източници на замърсяване в района 1 5 0.05 0.05 0.25 
4. Оценка на уменията за планиране на дейността   1.00 1.00 5.00 
4.1. Съгласуваност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.2. Непрекъснатост 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.3. Целенасоченост 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.4. Гъвкавост 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.5. Инициативност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.6. Решителност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.7. Функционалност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.8. Актуалност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.9. Иновативност 1 5 0.10 0.1 0.5 
4.10. Оптималност 1 5 0.10 0.1 0.5 

5. 
Оценка на предприетите мерки през последните 3 г. 
за опазване на компонентите на околната среда 
(биологично производство) за: 

  1.00 1.00 5.00 

5.1. Подобряване на почвените условия 1 5 0.10 0.1 0.5 
5.2. Сеитбообръщения 1 5 0.10 0.1 0.5 
5.3. Торене 1 5 0.10 0.1 0.5 
5.4. Обработка на почвата 1 5 0.10 0.1 0.5 

5.5. 
Контрол на болести, неприятели и плевели / 
Профилактика и лечение на заболяванията при 
животните 

1 5 0.10 0.1 0.5 

5.6. Механизация и работна ръка 1 5 0.10 0.1 0.5 
5.7. Опазване на естествените местообитания 1 5 0.10 0.1 0.5 
5.8. Подбор на сортове и породи 1 5 0.10 0.1 0.5 

5.9. 
Подбор на технологии (вкл. хуманно отношение към 
животните) 

1 5 0.10 0.1 0.5 

5.10. Документация и отчетност 1 5 0.10 0.1 0.5 
 Обща оценка   5.00 5.00 25.00 
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Табл.2.1. Скала за оценка на готовността за преход 
към биологично производство 

Еt 
от до 

Оценка на готовността 

5 12 много ниска 
12 15 ниска 
15 20 задоволителна 
20 23 добра 
23 25 много добра  

 
Табл.2.2. Скала за оценка на готовността за преход 

към търговия с биологични продукти 
Еt 

от до 
Оценка на готовността 

5 8 много ниска 
8 12 ниска 

12 17 задоволителна 
17 22 добра 
22 25 много добра  

 

0.00

0.05

0.10

1.1. Познания за нормативните документи в
областта на биологичното производство

1.2. Познания за принципите и методите на
биологичното производство

1.3. Познания за особеностите на региона

1.4. Познания в  областта на икономиката и
управлението на земеделското стопанство

1.5. Познания в  областта на опазване на околната
среда

1.6. Организационни и управленски умения

1.7. Комуникационни умения

1.8. Умение за вземане на решения и оценка на
риска

1.9. Умения за формулиране на стратегия
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