
 
А  Н  Е  К  С   №  01  

 
ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪС СРЕДСТВАТА,  ЧРЕЗ КОИТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ  ЩЕ ПОДПОМОГНЕ 
БЪЛГАРИЯ  
  
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  1:  РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ  
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  1:  ДО 2013 ГОДИНА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ДА СТАНАТ 10% ОТ  
    ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛ  1  :  ДА СЕ ПОДОБРИ СИСТЕМАТА ЗА СНАБДЯВАНЕ С                           
              БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ  И ХРАНИ  В  БЪЛГАРИЯ 
 
   ТАБЛИЦА 1:   ПЛАН ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  1, 
                                                        СПЕЦИФИЧНА  ЦЕЛ 1  И  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ЦЕЛ  1  
 
 
ЗАДАЧИ 

 
ДЕЙНОСТИ  

ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ  

МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Задача 1: 
Увеличаване  
видовете и 
количествата 
биологични продукти 
и храни на пазара 
 

 
Дейност 1:  
Включване на финансовото подпомагане за 
биологичното земеделие като приоритетно 
при прилагането на Европейските програми за 
оказване на помощ на България при 
производството на качествена биологична 
продукция за периода 2007-2013 година. 

ДФ”Земеделие” 
Разплащателна Агенция 

 



Дейност 2:  
Включване на финансовото подпомагане за 
биологичните продукти  като приоритетно при 
прилагането на Европейските програми за 
оказване на помощ на България при 
преработкатата и маркетинга на земеделски 
продукти за периода  2007-2013 година  

ДФ”Земеделие” 
Разплащателна Агенция 

Мярка123 от плана за 
развитие на селското 
стопанство 

Дейност 3: 
Специфично подпомагане на производството 
на традиционни храни с биологичен произход, 
утвърдени със Заповед на Министъра на 
Земеделието и Храните в съответствие с член 
15, параграф 1 от Нардеба № 4     
/публикувана в Държавен Вестник брой  23 от 
18.03.2005 година/  
 

ДФ „Земеделие” 
Национални програми 
за биологично 
земеделие  

 

Дейност 4:  
Специфично подпомагане на производството 
на биологични продукти за деца  

ДФ „Земеделие” 
Национални програми 
за биологично 
земеделие  

Директива 288 
Наредба  
 (Училищен плод)  

Дейност  5:   
Специфично подпомагане на производството 
на земеделски продукти с характерен 
географски произход и произведени в 
съответствие с изискванията за биологично 
земеделие, утвърдени със заповед на 
Министъра на земеделието и храните съгласно 
член 15, параграф 1 от Наредбата, определяща 
правилата и условията за оказване на контрол 
и спазване идентификацията  за географски 
произход 
 

ДФ „Земеделие” 
Национални програми 
за биологично 
земеделие  

По-голяма степен на 
координация между 
компетентните служби в 
Министерството на 
земеделието и храните и 
Системата за контрол и 
сертификация 



Дейност 6: 
Подготовка на ситуационни анализи, 
анализи на маркетингови проучвания върху 
производството и консумацията на 
биологични храни в света, Европейския съюз 
и България и тяхното  публикуване на 
интернет страницата за биологично земеделие 
на Министерството на земеделието и храните  
 

Министерство на 
земеделието и храните- 
Дирекция маркетинг и 
регулаторни режими 
 
 

Мерки 111 and 143  
от плана за развитие  
на селското стопанство  

Дейност 7:  
Изготвяне на информация за бизнеса,  
заинтересован в преработването на 
биологични продукти  за мероприятията, 
които се организират от Българската агенция 
за чуждeстранни инвестиции към 
Министерството на икономиката и 
енергетиката с цел привличане на 
чуждестранни инвеститори в България   

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката  

Мерки 111 и 143 от от 
плана за развитие  
на селското стопанство 

Дейност 8:  
Организиране на мероприятия от 
Министерството на земеделието и храните с 
цел привличане на чуждестранни инвеститори 
в България, които имат интерес към 
преработката на биологични продукти от 
Министерство на външните работи 
 

Министерство на 
външните работи  

 

Задача 2: 
Подпомагане 
създаването на групи 
от производители на 
биологични  
продукти 
 

Дейност 1:  
Осигуряване на финансово подпомагане за 
създаването на групи от производители на  
биологичи продукти 
 

ДФ”Земеделие” 
Разплащателна Агенция 

Мярка 142 от плана за 
развитие на селското 
стопанство 
Във връзка с директива  
1580/2007 и директива 
за Виното на 
Организацията на 
Общия Пазар 



Дейност 2: 
Изработване на специални критерии за 
подпомагане създаването на групи от 
производители на биологични продукти в 
рамките на програма САПАРД в България 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката  

 

Дейност 1:  
Препоръчва се 30% от хранителните продукти, 
закупени от здравните  институции, да бъдат 
произведени или преработени от биологични 
продукти и да бъдат доставени от 
доставчиците при преференциални условия за 
съответната община или регион 
 

Министерство на 
здравеопазване  

Дейност 2: 
Препоръчително е да се въведе изискване  
10% от хранителните продукти, закупени от 
държавните институции, да бъдат произведени 
или преработени от биологични продукти и да 
бъдат доставени от доставчиците при 
преференциални условия за съответната 
община или регион 

МС 

Задача 3: 
Създаване на мрежи 
и канали за 
дистрибуция на 
биологични 
продукти и храни в 
България   

Дейност 3:  
Препоръчително е да се въведе изискване  
30% от хранителните продукти, закупени за 
училищата и детските градини, да бъдат 
произведени или преработени от биологични 
продукти и да бъдат доставени от 
доставчиците при преференциални условия за 
съответната община или регион 

МОМН 

Да се определи 
договорна програма или 
указания как да се 
действа. 
 
/ По този специфичен 
въпрос много 
италиански региони 
имат свои собствени 
законови уредби, 
използват свой опит и 
формат на 
документацията/ 



Дейност 4: 
Препоръчително е да се въведе изискване  
15% от хранителните продукти, закупени за 
армията, да бъдат произведени или 
преработени от биологични продукти и да 
бъдат доставени от доставчиците при 
преференциални условия за съответната 
община или регион 

Министерство на 
отбраната  

Дейност 5:  
Маркетингът на биологичните хранителни 
съставки да се свърже с маркетинга по 
туризма, като се даде приоритет на групите 
производители на органични продукти    

Министерство на 
земеделието и храните 

Мерки 311, 312 and 313 
от плана за развитие  
на селското стопанство 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛ 2:  УВЕЛИЧАВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И  
                                                    ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ 
 
            ТАБЛИЦА  2:   ПЛАН ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  №1, ОСНОВНА ЦЕЛ №1       
                                       И  ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛ № 2             
 
 
Задачи Дейности Отговорни 

институции 
Мерки/ 
Предложения 

Дейност 1:  
Договаряне изработването на Промоционална 
стратегия и план за развитието на националния 
пазар за биологични продукти и храни. 
Подготвителния процес ще включва проучване 
на потребителското търсене и 
предпочитанията към биологични хранителни 
продукти. Проучването ще  
подпомогне по-нататъшното развитие на 
промоционалната стратегия, набелязана в  
дейности 2   
и 3 

Министерство на 
земеделието и храните 

 Задача 1: 
 
Разработка и 
приложение на 
промоционална 
стратегия за развитие на 
национален пазар на 
биологични продукти и 
nранителни съставки 

Дейност 2: 
Приложение на промоционалната стратегия 

Министерство на 
земеделието и храните, 
Министерство на 
околната среда и водите, 
Министерство на 
образованието 

  

Задача 2: 
 
Утвърждаване на лого за 
Национални биологични 
продукти 

Дейност 1: 
Създаване на законова защита от 
фалшификация на имената и индикациите за 
биологичните продукти / в самото начало 
трябва да бъдат определени отговорните 
институции / 

Министерство на 
земеделието и храните 

Да се инвестира в 
квалифициран и 
отговорен персонал в 
отдела за биологично 
земеделие при 
Министерството 



Дейност 2: 
Разпространение на информация относно 
защитата от фалшификации на логото, имената 
и индикациите за биологични продукти и 
съответно системата за подаване на сигнали за 
нарушенията и осигуряване на публикации за 
тях във всички информационни бюлетини и 
интернет страници за биологичното земеделие 
в България  

Министерство на 
земеделието и храните 

Дейност 3: 
Информираност на експертите в съответните 
институции, свързани с биологичното 
земеделие по отношение на следенето за 
фалшификации и незаконна употреба на 
индикациите за биологични продукти 

Министерство на 
земеделието и храните 

наземеделието и 
храните,  да се инвестира 
в създаване на такъв 
персонал във всички 
институции, свързани с 
биологичното земеделие 
/ за акредитация, за 
контрол, за качествения 
контрол на храните и 
т.н./ 
 
  

Министерство на 
земеделието и храните,  
Министерство на 
околната среда и водите, 
Неправителствени 
организации, 
Институции за 
сертификация и 
инспекция на 
биологичните продукти, 
Софийска община, 
всички акционери в тази 
дейност 
  

 Задача 3: 
 
Информационни 
кампании за промоция 
на биологичните 
продукти и храни сред 
потребителите преди да 
бъде разработена 
Промоционалната 
стратегия и плана за 
действие  за 
биологичните продукти 

Дейност 1:  
Организиране на национален  фестивал на 
биологичното земеделие    
 
 

  



Дейност 2 : 
Подготовка и разпространение на материали за 
преимуществата на биологичните продукти и 
хранителни съставки, тяхното качество, 
системата за контрол и проследяване, ползата 
за околната среда и животинския свят от 
биологичното земеделие. Публично обсъждане 
на въпроси, свързани  с доказване ползата от 
биологичното земеделие    

Министерство на 
земеделието и храните, 
Министерство на 
здравеопазването, 
Министерство на 
околната среда и водите 

Мерки111, 143 от плана 
за развитие  
на селското стопанство 

Дейност 3: 
Изготвяне на пилотни проекти за включване на 
предмет за биологично земеделие в 
програмите на училищата. Представяне на 
биологичното земеделие и ползите от него за 
околната среда и за общественото здраве пред 
децата и тийнейджърите  

Министерство на 
земеделието и храните, 
Министерство на 
здравеопазването, 
Министерство на 
околната среда и водите 

Мярка 143 от плана за 
развитие  
на селското стопанство 

Дейност 4 :  
Организиране на мероприятия с медиите с цел 
запознаването им с биологичното земеделие, 
включително публикуване на специализирани 
материали за ползата от биологичните 
продукти за човешкото здраве   

Министерство на 
земеделието и храните, 
Министерство на 
околната среда и водите  

  

Дейност 5: 
Постигане на споразумение с медиите за 
публикуване на регулярна информация с цел 
повишаване информираността на обществото 
относно ползата от биологичното земеделие и 
биологичните хранителни продукти  

Министерство на 
земеделието и храните 

Мерки 111 и 143 от от 
плана за развитие  
на селското стопанство 

 
 
 
 
 
 
 



 
   СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:   РАЗВИТИЕ НА ИЗНОСА НА БЪЛГАРСКИ 
              БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ  
 
                                   ТАБЛИЦА 3:  ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1,  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
 
Задачи Дейности Отговорни 

институции  
МЕРКИ/ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Дейност 1:  
Разширяване на благоприятните възможности за участие 
в международни прояви на биологични продукти от 
Агенцията за подпомагане на малките и средни 
предприятия към Министерството на икономиката и 
енергетиката и разпространение на информацията сред 
заинтересовани търговци  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

Директива 2826 CE 

Дейност 2 :  
Българските дипломатически представителства да бъдат 
ангажирани с промоцията  на българските биологични 
продукти 

Министерство на 
Външните работи 

Директива  2826 CE 

Дейност 3: 
Представяне на целите за насърчаване на износа на 
биологични продукти и хранителни съставки  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

Извън  регулацията на 
Европейския Съюз 

Дейност 4: 
Представяне на привлекателните групи биологични 
продукти за деклариране на географския район на 
традиционните български продукти, произведени по 
биологичен начин /кисело мляко, луканка и други/   

Министерство на 
земеделието и 
храните  

Извън регулацията на 
Европейския Съюз 

Задача 1: 
 
Промоция на 
българските 
търговски марки на 
биологични продукти 
на международния 
пазар 

Дейност 5: 
Разработване и приложение на стратегия и план за 
действие за провеждане на промоции на българските 
биологични продукти на международния пазара   

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 



Дейност 6: 
 Предоставяне на необходимата документация за 
включване на България в списъка  на третите страни 
съгласно  член 11 /1/,на директива 2092/ 91 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

Не е необходимо вече 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  8% ОТ КУЛТИВИРАНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ДА БЪДЕ 
                                                    ОБРАБОТЕНА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
                                                    ДО 2013 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:  УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ФЕРМИ 
                                                
        ТАБЛИЦА 4:   ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2,  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1  
 
 
Задача          Дейности Отговорни 

институции 
МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Задача 1: 
Създаване на 
функционираща 

Дейност 1: 
Приложение на мярка 1.3 по програма 
САПАРД Подпомагане на екологичните 
практики и дейности  

ДФ „Земеделие” 
Агенция Сапард 
  

Мярка 214 от плана за развитие  
на селското стопанство 

система за финансово 
подпомагане на 
биологичното 
земеделие, като се даде 
приоритет  
на подпомагането през  
преходния период 

Дейност 2: 
Финансово подпомагане /включително 
частично или пълно покриване на 
разходите за сертификация на хектар или 
на глава добитък / по мярка  плащания за 
опазване на околната среда в земеделието 
и по програмата за развитие на 
земеделските райони 2007-2013 г. / по-
голям размер на финансовата помощ през 
преходния период /   

 
ДФ”Земеделие” 
Разплащателна 
Агенция 
 
 
 
 

Мярка 214 от плана за развитие  
на селското стопанство 



Дейност 3: 
Финансово подпомагане на инвестициите 
в биологичното земеделие, които да 
бъдат представени като отделна 
допълнителна мярка в мерките за 
модернизация и разнообразяване на 
земеделието, съгласно  Плана за развитие 
на селското стопанство за периода  2007-
2013 г  

ДФ „Земеделие” 
Разплащателна 
Агенция 
 
 

Мярка 121 от плана за развитие  
на селското стопанство 

Дейност 4: 
Да се даде специален приоритет на 
младите фермери, заети в биологичното 
земеделие, съгласно мярката за млади 
фермери в плана за регионално развитие 
2007-2013 г. 

ДФ”Земеделие” 
Разплащателна 
Агенция   
 

Мярка 112 от плана за развитие  
на селското стопанство 

Дейност 1: 
Осигуряване  на първоначална финансова 
помощ за животновъдите на биологични 
животни за закупуване на оборудване за 
на фермите и  включително и за 
изграждане на складови помещения за 
съхраняване на тор / 40,000 лева на 
фермер/  

ДФ”Земеделие” 
Национални 
програми  

Мярка 121 от плана за развитие  
на селското стопанство 

Дейност 2: 
Да се даде приоритет на биологичните 
ферми по мярката за предоставяне на 
инвестиции в биологичното 
животновъдство и при подпомагането на 
младите фермери /включително по плана 
за регионално развитие 2007-2013 г./ 

 
ДФ”Земеделие” 
Разплащателна 
Агенция   
 

Мярка 112 от плана за развитие  
на селското стопанство 

Задача 2: 
 
Специализирана 
финансова помощ 
за развитие на 
животновъдството 

Дейност 3:  
Финансово подпомагане на фермерите за 
изхранване на животните и птиците в 
биологичното земеделие  

ДФ „Земеделие” 
Национални 
програми  

 



Дейност 1: 
Предоставяне на банките  информация за 
ползата от предоставяне  на кредити за 
биологично земеделие, чрез ситуационни 
анализи и  и анализи на насоките на 
развитие, изготвени от отдела за 
маркетинг при директората за 
икономическа политика на Министерство 
на земеделието и храните 
   

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 Задача 3: 
 
Иницииране 
откриването на 
специализирани 
кредитни линии 
за биологично 
земеделие от страна на 
банките 
 
 
 
 
 

Дейност 2:  
Разработване на инвестиционна програма
„Биологично земеделие”,която да 
включва не само параметрите за 
подпомагане, но и съответните суми, 
които ще се предоставят 
 

ДФ „Земеделие”  

Дейност 1: 
Преглед на опита на други страни и 
региони, които вече разполагат с 
територии, в които са недопустими 
генно-модифицирани продукти /повече 
от 2000 такива зони вече съществуват в 
Европа/ 

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 

Дейност 2: 
Разработване на текст, който да бъде 
включен в законодателните актове, които 
определят правилатаза обявяване на 
зони, недопустими за генно-
модифицирани продукти  

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 

Задача 4: 
 
Обявяване на  
териториите, в които са 
недопустими генно-
модифициранипродукти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 3: 
Представяне на забранитеа за определени 
видове и хибриди на генно-
модифицираните продукти 
  

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 



 
 

Дейност 4: 
Разпространение на информация  за 
зоните, недопустими за генно-
модифицирани продукти и зоните с 
генно-модифицирани насаждения, 
изготвена от Регионалните и общински 
служби на Министерство на земеделието 
и храните и на Министерството на 
околната среда и водите и публикуване 
на интернет страниците им и на интернет 
страницата за биологично земеделие 

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 

Дейност 1:  
Да се представят допълнения към Закона 
за земята и ползването на земеделските 
земи,  чрез които да се дава възможност 
да се предоставя под наем държавна 
земеделска земя без търг, когато земята 
ще бъде използвана за биологично 
производство. 
Допълнения към член 24а, параграф 2 /3/ 
след текста „Фермерите, заети  с 
биологично земеделие ще заплащат 50% 
от стойността на наема за земята от 
държавния поземлен фонд  
 

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

Не могат да се ползват фондове 
на Европейския съюз, само 
национални фондове 

Задача 5: 
 
Увеличаване средния 
размер на фермите за 
биологично земеделие в 
България 
 
 

Дейност 2: 
Разпространение на информация  за 
възможностите за вземане на земя под 
наем  и на аренда между фермерите и 
населението, изготвена от регионалните 
и общински служби на Министерство на 
земеделието и храните, която да бъде 
публикувана на  
Интернет страницата за биологично 
земеделие. 

Министерство на 
Земеделието и 
храните 

 



 
 
          СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  2: РАЗШИРЯВАНЕ НА ЛИСТАТА  НА БИОЛОГИЧНИ РАСТИТЕЛНИ 
                                                        И ЖИВОТИНСКИ  ПРОД УКТИ 
 

ТАБЛИЦА 5: ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
 
Задачи    Дейности  Отговорни 

институции  
 МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Дейност 1: 
Развитие и поддържане на национална база данни за 
съществуващите биологични семена и развъден 
материал  
 

ИАСАС 

ИА по сортоизпитване 
апробация и 
семеконтрол 

 

Дейност 2: 
Представяне на 20% допълнителни стимули за 
производителите на биологични семена и развъден 
материал / допълнителни стимули към  
компенсаторните плащания за опазване на 
земеделската околна среда при биологично земеделие/
    

Държавен Фонд 
Земеделие 
Разплащателна агенция 
 
 

 

Дейност 3:  
Финансова помощ за закупуване на биологични 
семена и развъден материал  
 

Държавен Фонд 
Земеделие 
Национални програми  

 

Задача 1  
 
Финансова 
помощ за 
фермери, 
заети с 
биологично 
земеделие, 
които 
произвеждат  
семена и 
развъден 
материал  

Дейност 4:  
Финансова помощ  за закупуване на сертифицирани  
биологични семена и развъден материал за фермери, 
които отглеждат повече от 3 вида насаждения, с цел 
да бъдат продадени на пазара за биологични продукти
 
  

ДФ”Земеделие” 
Разплащателна Агенция  

Извън Европейските 
регулации 

 
 



 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  3: ЕФЕКТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА ЗА 
                                                    РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕЗ 2007   
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  1:  КОДИФИЦИРАНА НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА 
                                               БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 
                                     ТАБЛИЦА 6:  ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
 
 
 
Задачи  Дейности  Отговорни 

институции  
МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Дейност 1: 
Създаване на работна група за подготовка на 
Закона за биологично земеделие, в която да 
бъдат включени представители на всички 
заинтересовани институции, 
неправителствени организации 
иорганизации на производителите на 
биологични продукти 

Министерство на 
земеделието и храните 

 

Дейност 2:  
Да се проведе информационна кампания за 
публична дискусия на документа  

Министерство на 
земеделието и храните 

 

Задача 1: 
Да се приеме 
специален закон 
за биологичното 
земеделие до края 
на 2006 г, който 
ще кодифицира 
нормативната 
база в областта на 
биологичното 
земеделие   

Дейност 3:  
Съгласуване на Закона с различните 
институции и представянето му в 
Министерски съвет   

Министерство на 
земеделието и храните 

 



Дейност 1: 
Изработване и поддържане на отделен 
списък за позволените за използване в 
биологичното земеделие торове, добавки и 
препарати за растителна защита, като 
ежегодно този списък да бъде 
осъвременяван и да бъде  предоставян на 
пазара за торове, добавки за обогатяване на 
почвата и за растителна защита, 
биоактивните субстанции и хранителните 
субстрати 
 

Национална служб за  
Растителна защита  

 Задача  2:  
Отделяне на 
разрешените 
добавки за 
обогатяване на 
почвата и  
материалите за 
растителна 
защита за 
биологично 
земеделие в 
отделна 
специична  част в 
общия лист за 
торове и добавки 
за почвата и 
материали за 
растителна 
защита, 
разрешени за 
употреба в 
България  

Дейност 2:  
Ежегодно поддържане и осъвременяване на 
списъка за разрешените за използване в 
биологичното земеделие торове, добавки и 
препарати за растителна защита  

Национална служба за 
Растителна защита   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:  ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
       КУРСОВЕ, ОБУЧЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СЛУЖБИ ЗА 
                                                    СЪВЕТИ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ                                        
  
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:      ПРИЛОЖЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  С ПРАКТИЧЕСКА  
     ОРИЕНТАЦИЯ, КОИТО ОБСЛУЖВАТ НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА, 
     И ДЪРЖАВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ  
 
                    
                             ТАБЛИЦА  7:  ПЛАН  ЗА  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
 
 
 
Задачи Дейности Отговорни 

институции  
МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дейност 1: 
Определяне на изследванията и моделиране на 
широк спектър от практики в биологичното 
земеделие – от малки до високо технологични 
холдинги: адаптиране към специфичните условия  
и традиции на земеделието в различните региони и 
зони със запазена агро околна среда в страната 
 

 
Министерство на 
образованието и 
науката 
Министерство на 
земеделието и храните- 
Национален център за 
аграрни науки 

Участие във 
финансираният от 
Европейския съюз 
проект 

Министерство на 
образованието и 
науката 
 

 

Задача 1:  
Разработване на 
програма за 
научни 
изследвания в 
областта на 
биологичното 
земеделие в 
партньорство 
между държавата, 
бизнеса и науката 

Дейност 2:  
Създаване на модели за смесени биологични ферми 
в планински, полу-планински и равнинни райони на 
страната  

  



Дейност 3:  
Развитие на технологиите в биологичното 
земеделие за основните житни култури, зеленчуци, 
маслодайни култури, овошки и лозя 
 
 

Министерство на 
земеделието и храните- 
Национален център за 
аграрни науки, 
Институт за розата и 
маслодайните растения 

 

Дейност 4: 
Развитие на алтернативни системи за контрол на 
плевелите и предпазване от болести и пестициди  
за биологично земеделие  
 

Министерство на 
образованието и 
науката 
 

 

Дейност 5:  
Разработване на проучвания на основните 
механизми за саморегулиране на биологичните 
агросистеми  по време на преходния период 
    

Министерство на 
земеделието и храните- 
Национален център за 
аграрни науки,  
Институт за розата и 
маслодайните растения 

 

Дейност 6: 
Разработване и развиване на методология за 
икономически анализ на биологичните ферми от 
различен вид, като се отчита техния принос за 
опазване на околната среда 
 

Министерство на 
земеделието и храните- 
Национален център за 
аграрни науки, 

 

Дейност 7:  
Разработване и развиване на методология за 
определяне на цените на биологичните продукти 
 

Министерство на 
земеделието и храните- 
Национален център за 
аграрни науки, 

 



Дейност 8: 
 Разпространение на информация от различни 
научни изследвания и технологии включително и 
чрез интернет страницата на биологичното 
земеделие и брошури  
 
 
 
 
 
 
 

Министерство на 
земеделието и храните 

  



Задача 2: 
 
Разработване 
на минимални  
изисквания 
за органично  
земеделие 
за българските 
традиционни 
посеви, които не 
се покриват от 
директива 
2092/91 на 
Европейската 
комисия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 1: 
Определяне разработването на минималните 
изисквания /стандарти/ за биологично земеделие 
за българските традиционни посеви, които не се 
покриват от директива  2092 на Европейската 
комисия / розови и други маслодайни есенции, 
вино и други/  с участието на научни институти и 
университети.   

Министерство на 
земеделието и храните 

 



 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:  ЕФЕКТИВНА И АКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  
                                              ЗЕМЕДЕЛСКИ СЛУЖБИ ЗА СЪВЕТИ В БИОЛОГИЧНОТО  
                                              ЗЕМЕДЕЛИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
                                              / ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ, ПРЕРАБОТКА, УПРАВЛЕНИЕ 
                                               НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 
                         ТАБЛИЦА 8:  ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4,  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
 
 
ЗАДАЧИ  ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
  

МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Дейност 1: 
Разработване  и усъвършенстване на система за 
провеждане на курсове за обучение по биологично 
земеделие за консултанти включително и практически 
занятия. На края на всеки курс да се издава сертификат 
 

Министерство на 
земеделието и 
храните  

Мярка  111 от плана за 
развитие  
на селското стопанство 

Дейност 2:  
Разработване на критерий за регистрация на 
консултанти по биологично земеделие в специални 
законово регулирани регистри 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 3: 
 Създаване и поддържане на регистърна консултантите 
по биологично земеделие и публикуванетому на 
интернет страницата за биологично земеделие 

Министерство на 
земеделието и 
храните  

 

Задача 1:  
Увеличаване броя 
на консултантите 
по биологично 
земеделие  

Дейност 4 : 
Информацията за регистрираните консултанти по 
биологично земеделие да бъде разпространена между 
земеделските производители.  
 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 



Дейност 1: 
 Разработване и представяне на системата за финансова 
помощ / така наречените ваучери/  от службите за 
консултации по биологично земеделие  и начините  на 
приложението им от производителите    

Държавен фонд 
Земеделие 
Разплащателна 
Агенция 
 
 
 

 Задача 2:  
Представяне   
на целевите 
финансови 
помощи за 
подпомагане на 
фермерите в 
биологичното 
земеделие 

Дейност 2: 
 Разпространение на информацията за възможностите, 
които предоставят консултантските служби сред 
земеделските производители 

Министерство на 
земеделието и 
храните  

Мярка 143 от плана за 
развитие  
на селското стопанство 

Дейност 1: 
Организиране на семинари за предоставяне на 
информация за основните познания по биологично 
земеделие във всички структури на Министерство на 
земеделието и храните  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 Задача 3: 
Разработване на 
функционираща 
система за 
професионално 
обучение в 
областта на 
биологичното 
земеделие 

Дейност 2: 
Създаване на мрежа за комуникация между фермите по 
биологично земеделие с цел практически 
демонстрации на методите за биологично земеделие 

 Мярка 111 от плана за 
развитие  
на селското стопанство 

Дейност 1: 
Публикуване на специализирано списание по 
биологично земеделие 
 

Министерство на 
околната среда и 
водите  

 

Дейност 2: 
Изработване, публикуване и разпространение между 
фермерите на информация и специализирана 
литература за биологично производство 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Задача 4:  
Осигуряване на 
специализирана 
информация за 
биологично 
земеделие 

Дейност 3: 
 Създаване на специализирана интернет страница за 
биологичното земеделие в България  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

Мярка от плана за 
развитие  
на селското стопанство 



Дейност 4: 
 Провеждане на годишни срещи със земеделските 
производители за рекламиране на философията на 
биологичното земеделие и различията му с 
обикновеното земеделие. Изясняване на 
необходимостта от специализирани професионални 
консултации в областта на биологичното земеделие   

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 1: 
Събиране и разпространяване на информация в 
подкрепа на биологичното земеделие, която сепредлага 
от различни международни и национални източници, 
включително и от специализирани издания 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 Задача 5: 
Изграждане на 
система, чрез 
която да се 
използват 
съществуващите 
възможности , 
които предлагат 
различните 
програми, мерки 
и донори 
 

Дейност 2 
Разпространение на информация за различните 
възможности, които могат да се ползват в подкрепа на 
биологичното земеделие чрез и  интернет страница и  
публикации в пресата 
 

Министерство на 
земеделието и 
храните  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  3:  ПРЕДЛАГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗА  
                                                ИЗУЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ГИМНАЗИИТЕ 
                                                И УНИВЕРСИТЕТИ 
 
ТАБЛИЦА 9:  ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4,  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 
 

                                                      
Задачи  Дейности Отговорни 

институции  
МЕРКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дейност 1: 
Подобряване на информацията за биологичното 
земеделие в специализираните земеделски училища и 
училища по горско стопанство  

Министерство на 
земеделието и храните 

 

Дейност 2: 
Изработване на учебници, ръководства и наръчници 
по биологично земеделие за гимназиите, в които се 
изучава земеделие, горско стопанство и хранително-
вкусова промишленост  

Министерство на 
земеделието и храните 

 

Дейност 3: 
Да се организират ежегодни курсове по обучение за 
учители,преподаващи в гимназиите, в които се 
изучава земеделие, горско стопанство и хранително-
вкусова промишленост  

Министерство на 
земеделието и храните 

 

Задача 1:  
Изучаването на 
биологичното 
земеделие да 
бъде включено  
в програмата за 
изучаване 
по избор във 
всички аграрни 
и горски 
училища 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 4: 
Разширяване и модернизиране на професионалните 
учебни центрове и гимназии с изучаване на 
земеделие и горско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, експерименталните полета и местата, 
където се обработват биологични продукти  

Министерство на 
земеделието и храните  

 



Дейност 5: 
 Обмяна на информация между гимназиите  в които 
се изучава земеделие, горско стопанство и 
хранително-вкусова промишленост и сходни 
училища за биологично земеделие в Европа 

Министерство на 
образованието и 
науката 

  
 
 
 
 
 Дейност 6: 

Обмяна на млади и опитни български учители от   
гимназиите , в които се изучава земеделие, горско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост с 
водещи специалисти от европейските институции 
 
 

Министерство на 
образованието и 
науката 

 

Дейност 1: 
Подпомагане на изграждането и модернизацията на 
центровете за практическо обучение по биологично 
земеделие в университетите  

Аграрен университет в 
Пловдив, Тракийски 
Университет в Стара 
Загора, Университет по 
горско стопанство в 
София  

 

Дейност 2: 
Обмяна на студенти, които изучават агрономия с 
водещи институти, които участват в биологичното 
земеделие 
 

Аграрен университет в 
Пловдив, Тракийски 
Университет в Стара 
Загора, Университет по 
горско стопанство в 
София 

 

 
Задача 2: 
Биологичното 
земеделие да 
се включи в 
програмата на 
всички 
гимназии и 
университети, в 
които се изучава 
земеделие и 
горско 
стопанство  
 
 
 
 

Дейност 3: 
Организиране на обучение по биологично земеделие 
в чужбина във водещи национални институти и 
ферми 

Аграрен университет в 
Пловдив, Тракийски 
Университет в Стара 
Загора, Университет по 
горско стопанство в 
София 

 



Дейност 4: 
Разширяване и модернизация на центровете за 
професионално обучение и на експерименталните 
центрове в гимназиите с изучаване на земеделие, 
горско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост и на  местата за преработка на 
биологични продукти 
 

  

Дейност 5: 
Обмяна на опит и информация между  гимназиите  
с изучаване на земеделие, горско стопанство и 
хранително-вкусова промишленост със сродни 
училища по биологично земеделие в Европа 
 
Дейност 6: 
Обмяна на млади и опитни български учители от 
гимназиите с изучаване на земеделие, горско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост с 
водещи специалисти от европейски институции 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:   РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И 
                                                      СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПРЕДСТАВЯНЕ ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА  
                                             ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ,  ДЕЙСТВАЩИ НА  
                                             ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 
 
                  ТАБЛИЦА  10:   ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5, СПЕЦИФИЧНА ЗАДАЧА 1 
 
Задачи Дейности Отговорни 

институции  
Мерки 
Предложения

Дейност 1: 
Регулация на правилата за регистрация на 
чуждестранните контролни органи, изпълняващи 
дейност на територията на България 
 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 Задача 1:  
Представяне на 
система за  
регистрация на 
чуждестранни 
контролни органи, 
действащи на 
територията на 
България 
 

Дейност 2: 
Изработване на порядъка за регистрация на 
чуждестранните контролни органи и 
разпространение на информацията сред контролните 
органи   

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 1: 
Публикуване на регистъра на българските 
производители на биологични продукти  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 Задача 2:  
Регулиране на обмена 
на информация между 
Министерство на 
земеделието  и храните 
и чуждестранните 
контролни органи  

Дейност 2: 
Изработване на ръководство за осигуряване на 
информация от контролните органи към 
Министерството на земеделието и храните, 
включваща необходимата документация, срокове и 
обзорна информация 
 
  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 



Дейност 3: 
Изработване на стандартна форма, която да съдържа 
достоверна информация от фермерите и операторите, 
заети с биологично земеделие, включваща и  данни за 
преходния период 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 4: 
Включване на дейности  1 и 2 в законодателните 
актове на България  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 1: 
Създаване на правила за обмен на информация 
между контролните органи, които сертифицират 
съответните оператори/ в случаите, когато 
производителите биват сертифицирани от един 
контролен орган и преработвателите или 
износителите – от друг контролен орган/  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 Задача 3:  
Регулиране обмяна на 
информация между 
различните контролни 
органи  

Дейност 2: 
Допълване на Наредбата за биологично земеделие с 
правилата за изготвяне на информацията  и 
разпространението й 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 1: 
Изработване на законови изисквания за опазване на 
околната среда при биологичното земеделие, 
преработка и търговия  

Министерство на 
околната среда и 
водите 

 

Дейност 2: 
Допълване съществуващите законови разпоредби за 
биологично земеделие с изискванията за опазване на 
околната среда  

Министерство на 
околната среда и 
водите 

 

Задача 4:  
Представяне на  
система за стриктен 
контрол за изпълнение 
на изискванията за 
опазване на околната 
среда при 
биологичното 
земеделие  Дейност 3: 

Представяне на изискванията за работещите в 
биологично земеделие и органите по инспекция за 
осигуряване на информация за специфичните мерки, 
които трябва да се вземат за опазване на околната 
среда 
 
  

Министерство на 
земеделието и 
храните  

 



 
 
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИЯ 
                                              ПРОИЗХОД  НА БЪЛГАРСКИТЕ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 
 
 
 
                     ТАБЛИЦА 11:  ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
 
 
 
 
Задачи Дейности Отговорни 

институции  
Мерки 
Предложения

Дейност 1: 
Инвентаризация на съществуващите акредитирани 
лаборатории и установяване натехния капацитет за 
осигуряване на пълните анализи, необходими за 
биологичното земеделие  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

  

Дейност 2: 
Разработване на Програма за нови лаборатории или 
модернизиране на съществуващите за извършване на 
специализираните анализи, необходими при 
биологичното земеделие  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Дейност 3: 
Приложение на Програмата 

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

Задача 1: 
Функционираща 
лаборатория с 
българска 
акредитация, 
извършваща пълни 
анализи, които да 
бъдат признати в 
случай на 
международен 
арбитраж  

Дейност 1: 
 Разработване и поддържане на база данни за 
българските оператори на биологично земеделие, 
които използват данните, осигурени от органите по 
инспекция  

Министерство на 
земеделието и 
храните 

 

 


