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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящото проучване се провежда в реализиране на Споразумение 

за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие с 

№ РД50-34/20.04.2018г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 

Добруджа““. 

Дейността се 

планира в 

съответствие с 

изискванията на 

НАРЕДБА №1/22 

януари 2016г. за 

прилагане на 

подмярка 19.4 

„Текущи разходи 

и популяризиране 

на стратегия за 

Водено от 

общностите 

местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. 

В световен мащаб в последно време се наблюдават динамични 

тенденции в сферата на производството и преработката на хранителни 

продукти. Глобализацията и нарастващото население предизвикват все по-
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голямо търсене в хранителната индустрия. Повишеното търсене води до 

увеличаване на производството и намаляване на сроковете, за да се 

отговори на нуждите на пазара. Прилаганите с години традиционни форми на 

земеделие и преработване губят позиции пред евтини и ефективни начини. 

Това неизбежно води до увеличаване на нарушенията при безопасността на 

храните и измамите с храни. Биологичните и химическите инфекциозни 

вещества в хранителните продукти могат да доведат до големи огнища на 

болести, предавани от храни, водещи до широко мащабни глобални 

пандемии. Пораждат се редица въпроси, свързани с полезността на така 

произведените 

храни и 

влиянието им 

върху 

човешкото 

здраве. С 

нарастването 

на здравното 

съзнание 

търсенето на 

органична 

храна се 

увеличава в 

световен 

мащаб. Това от 

своя страна кара все по-често потребителите да се ориентират към храни  от 

продукти, произведени по традиционни начини и без подобрители. 
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Търсенето предизвиква и тяхната популярност, защото потреблението 

създава предпоставките  за разпространението им.  

В този контекст, настоящото проучване изследва предизвикателства, 

възможности и добри практики за развитие на биологично земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““ в изпълнение на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие 2014-2020. Внимание се насочва към 

перспективите и предпоставките за биологично производство на 

територията, предвид политиките за развитие на биологичното земеделие в 

Европейския съюз и в страната, тенденциите и препятствията, свързани с 

развитието на сектора.  

Проучването 

ще доведе до 

популяризиране 

сред местна 

общност на 

ползите от 

внедряване на 

биологично 

производство в 

земеделските 

стопанства, както и 

за осъзнаване на 

значението му за 

устойчивото 

развитие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 
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Добруджа““. В проучването се представя визия за развитие на биологично и 

друго алтернативно земеделие, дава се обща рамка за внедряване на 

биологично производство в земеделско стопанство за потенциални 

кандидати от територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 

Добруджа““ и се популяризират  някои добри практики в сферата. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

 

Проучването обхваща преглед на документи и информационни 

източници от различно естество, с цел получаване на актуална информация,  

имаща отношение към територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““ за извършване на задълбочен анализ на 

настоящото състояние. 

От първостепенно важност за извършване на проучването е 

информационното осигуряване, което се характеризира със:  

• създаване на база от данни в процеса на  проучване за гарантиране 

на информационната обезпеченост, която е от ключова значимост за  

качественото му извършване. 

• анализиране на адекватни данни, даващи информация за 

предизвикателства, възможности и добри практики за развитие на 

биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““. 

Поставената в проучването цел е да се разкрият различните 

измерения на предизвикателствата, възможностите и добрите практики за 

развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница Ситово „Крайдунавска Добруджа““.  

Разработването се организира в обхвата на следните фази: 

I-ва фаза: Методология на проучването/създаване на инструменти и 

събиране на информация. През тази фаза се избра подхода за провеждане 

на проучването, определи се съдържанието на средствата за проучване и 

обхвата на анализа, определиха се методите за събиране на данни. 
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II-ра фаза: Анализ на данните и извеждане на обобщения. 

По време на тази фаза данните за документния анализ и тези, събрани 

от информационни източници се анализираха. Въз основа на получената 

информация се разработиха отделните части, с които се представя 

специфичен, пречупен през призмата на територията преглед на 

съществуващите предизвикателства, възможности и добри практики в 

областта на биологично земеделие, както и перспективите и потребностите 

от разработване на рамка за внедряване на биологично производство в 

земеделските стопанства. 

Настоящото проучване 

като резултат от интегрирането 

на обработената информация, и 

обобщението на получените 

данни, направените изводи и 

заключения, е само по себе си и 

добра практика за 

популяризиране на биологично 

земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““. 

Разпространяването на осведомеността относно биологичното земеделие 

сред местната общност цели развитието му на територията, увеличаване на 

вътрешното предлагане и износа на биологични продукти от територията.  
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2.СЪВРЕМЕННОТО СХВАЩАНЕ ЗА БИОЛОГИЧНО  

ЗЕМЕДЕЛИЕ  

 

2.1. Кратък преглед на обхвата 

Биологичното земеделие - биологично растениевъдство и 

животновъдство, е едно от основните направления на алтернативното 

земеделие. То се разглежда като систематичен подход към земеделието, 

целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, 

засилване на устойчивостта и подобряване на ефективността и 

рентабилността. Сред алтернативните земеделски практики са такива, които 

се базират на природни процеси, подобряване на хранителната база в 

почвата чрез сеитбообращение и агрономични практики, които водят до 

запазване на производствения потенциал и физическите характеристики на 

земята, както и избирателно използване на торове и пестициди, за да се 

осигури ефективност на производството и съхраняване на почвата, водата и 

биологичните ресурси.  

Биологичното земеделие бележи своя произход в началото на ХХ-ти 

век и се практикува широко в целия свят днес. Като цяло органичните 

стандарти са предназначени да позволят използването на естествени 

вещества, като същевременно забраняват или строго ограничават 

синтетичните вещества. 

Индустриалната революция въвежда неорганични методи и 

вследствие на това води до сериозни странични ефекти. Органичното 

движение започва като реакция на нарастващата зависимост на 

земеделието от синтетични торове и пестициди. Британският ботаник А. 
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Хауърд е наричан бащата на съвременното биологично земеделие, тъй като 

той първи прилага съвременни научни знания и методи към традиционното 

земеделие. 

Причините за завръщане към биологичното земеделие включват 

реални или предполагаеми предимства в устойчивостта, запазване на 

хранителната стойност, опазване на биоразнообразието и до голяма степен 

продоволствена сигурност. Органичното земеделие е все по-широко 

признато в световен мащаб като форма на устойчива селскостопанска 

практика и страните все повече осъзнават вредните ефекти от прекомерната 

употреба на синтетични химически суровини.  

Има няколко съществени причини за насърчаване на биологичното 

земеделие. Те включват по-малко увреждане на околната среда, намаляване 

на химическото замърсяване, поддържане на биологичното разнообразие и 

минимизиране на деградацията и ерозията на почвата. Освен това 

биологичните продукти се считат за по-добри за здравето и безопасността на 

потребителите. 

В сектора на биологичното земеделие компаниите, които могат да 

отглеждат, събират и обработват растения в собствените си сертифицирани 

биологични ферми са в състояние да контролират качеството на своите 

продукти от семена до добавки. Ангажиментът започва с гарантиране на 

добрата глобална практика, която предполага забрана за използване на 

синтетични торове, токсични химикали и пестициди. Използването на 

естествени методи за борба с вредните плевели, насекоми и хищници са 

основни предпоставки за практикуване на устойчиви земеделски методи, 

сред които са сеитбообращение, компостиране и управление на 

водите. Също така е важно да се създаде органичен компост, за да се 
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върнат хранителните вещества обратно в почвата, да се предотврати 

ерозията на почвата, и подобряване на плодородието на почвата и 

качеството на водата чрез използване на холистични земеделски техники, 

които могат да направят даден земеделски продукт с много по-високи 

качества.  

Секторът на биологичното земеделие се стреми да опазва околната 

среда и местообитанията, да насърчава видовото разнообразие и 

устойчивото бъдеще на Земята. Ангажиментът на биологичното земеделие 

има дълбоки корени - вместо да изчерпва хранителните вещества от 

почвата, то гарантира, че отглежданите растения са богати на хранителни 

вещества като премахва синтетичните химически пестициди и хербициди от 

процеса.    

Разбирането на системите за устойчиво земеделие е ключът към 

откриването на добрите световни практики. Земеделски експерти и учени 

работят заедно, за да оптимизират наличието на хранителни вещества, 

които природата може да предложи - улавяне на ценни хранителни вещества 

чрез дехидратиране и обработка в рамките на часове след прибиране на 

реколтата. Добре се разбира, че фермата е екологично интегрирана система, 

а биологичното земеделие е устойчиво използване на природните ресурси.  

 Биологичното земеделие изпълнява множество функции. То е важен 

инструмент за постигане на „зелена производителност“ в селското 

стопанство и смекчава негативните въздействия на конвенционалното 

земеделие, интензивно на влагане, като: 

 изключва използването на агрохимически суровини от 

производствената система; 

 минимизира замърсяването на околната среда; 
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 насърчава повторното използване и рециклиране на органични 

селскостопански отпадъци и растителни остатъци; 

 подобрява биологичното разнообразие;  

 повишава производителността на почвата.  

Биологичното земеделие и агробизнесът допринасят за подобряване 

на поминъка в селските райони и устойчивото развитие чрез генериране на 

възможности за заетост в селските райони и увеличаване на доходите в 

земеделието.  За потребителите, както и за фермерите, е жизненоважно да 

разберат значението на биологичните хранителни продукти. Производството 

на биологични продукти се извършва съгласно изискванията на специфични 

стандарти и е обект на сертифициращи органи.  

Типични препятствия пред биологичното земеделие, в сравнение с 

конвенционалното производство, са недостатъчно развития пазар за 

биологичната продукция, ниските добиви, по-високата себестойността на 

продукцията, особено в преходния период, когато се навлиза в биологично 

равновесие.  

 

2.2. Дефиниция и ключови принципи 

Дефиницията на Европейския съюз за биологично земеделие,  го 

определя като цялостна система за управление на производството, която 

насърчава и укрепва устойчивостта на агросистемата, включително и 

биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична дейност. Тя 

поставя акцент върху използването на практики за управление вместо входящи 

вложения извън стопанството, като взема под внимание факта, че регионалните 

условия изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява чрез 

използване, където е възможно, на агрономични, биологични и физикомеханични 
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методи, като противовес на използването на синтетични материали, за 

изпълнение на определена функция в рамките на системата. 

 

Фигура 1. Дефиниции и принципи на биоземеделието1 

Базирайки се на принципите, практиките за биологично земеделие в ЕС 

включват: 

 Сеитбообращение за ефективно използване на ресурсите; 

 Забрана за използване на химически пестициди и синтетични торове; 

 Много строги ограничения за антибиотиците за добитък; 

                                                           
1
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201009PHT88913/20201009PHT8891

3_original.jpg 
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 Забрана на генетично модифицирани организми (ГМО); 

 Използване на ресурси на място за естествени торове и фуражи за 

животни; 

 Отглеждане на добитък в свободно отглеждане на открито и използване 

на органични фуражи; 

 Приспособени животновъдни практики. 

 

3. ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА БИОЛОГИЧНО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 

3.1. Регламентиране на биологичното земеделие в Европейския съюз 

Новите правила (приети 2018г.) на ЕС за биологичното производство 

целят гарантиране на качеството на храните, опазването на околната среда и 

хуманното отношение към животните по цялата верига на доставки.  

Регламентът на ЕС за биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти гарантира, че в целия ЕС се спазват едни и същи 

стандарти за високо качество. Правилата се отнасят до селскостопанските и 

аквакултурните земеделски практики, преработката и етикетирането на храни, 

процедурите за сертифициране на земеделските производители, както и до 

вноса на биологични продукти извън ЕС.  

Био производството в ЕС предполага: 

 културите, отглеждани върху даден терен, да бъдат сменяни редовно; 

 да не се използват химически пестициди и синтетични торове; 

 много ограничено използване на антибиотици за животните; 

 забрана на генетично модифицирани организми; 

 използване на ресурси на място за естествени торове и фураж; 

 отглеждане на животни на открито и на свобода. 
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Фигура 2. Пазарът на биохрани2  

Търсенето на био храни в Европа расте постоянно - към момента 

годишните продажби в ЕС са над 37 млрд. евро. Въпреки това био 

производството се осъществява само на 7,5% от общите селскостопански земи. 

Част от търсенето се покрива и от растящия внос. Все повече потребители в ЕС 

купуват продукти, произведени с естествени вещества и процеси. Биологичната 

                                                           
2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201009PHT88917/20201009PHT8891

7_original.jpg 
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храна вече не е пазарна ниша, въпреки че все още представлява само малка 

част от общото селскостопанско производство в ЕС.  

Най-биологично лого на ЕС относно хранителните продукти гарантира, че 

правилата на ЕС за биологично производство са били спазени. Задължително е 

за предварително опаковани храни. В случай на преработена храна, това 

означава, че поне 95% от съставките от земеделски произход са органични. 

Супермаркетите и другите търговци на дребно могат да етикетират своите 

продукти с термина био, само ако отговарят на правилата. 

Органичният пазар на ЕС непрекъснато се разширява и сега възлиза на 

около 37,4 милиарда евро годишно. Въпреки че органичните земеделски земи в 

ЕС са се увеличили през годините, той все още използва само 7,5% от цялата 

земеделска площ. Разликата между търсенето и производството се покрива от 

нарастващия внос. Биологичните фермери в ЕС използват енергията и 

природните ресурси по отговорен начин, насърчават здравето на животните и 

допринасят за поддържане на биологичното разнообразие, екологичното 

равновесие и качеството на водата/почвата. 

Данните показват, че в световен мащаб, ЕС е един от основните 

производители на биологични храни: 26% от световните площи, управлявани по 

биологичен начин са в Европейския съюз. Биологичното производство е най-

бързо развиващия се хранителен сектор. В Европа 13,4 млн. ха са в биологично 

производство, или 7,5 % от общата обработваема площ. Най-много биологично 

управлявани площи в ЕС има в Испания, Франция, Италия и Германия.  
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Фигура 3. Площи, използвани за биоземеделие в ЕС3  

Всяка година 500 000 хектара земеделска земя в Съюза се преобразуват в 

площ за биологично земеделие. При това, присъства регионално многообразие в 

                                                           
3
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201009PHT88918/20201009PHT8891

8_original.jpg 
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степента на биологично земеделие, която варира значително в различните 

региони на ЕС. 

 

Фигура 4. Регионално многообразие на степента на биологично 

земеделие 4 

Например, най-високият дял на биологичното земеделие е отчетен в 

региона на Залцбург (Австрия), където около половината (52%) от общата 

използвана селскостопанска площ е използвана за биологично земеделие през 

2016 г.. Има още седем региона, в които биологичното земеделие представлява 

повече от една четвърт от общата използвана земеделска площ: Северозападът 

в Чехия (30%), Нора Мелансвериге в Швеция (29%), Калабрия в Италия (29%), 

                                                           
4
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic-farming-

infographic2_bg.pdf  
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Мелерста Норланд в Швеция (28%), Бургенланд в Австрия (27%), Сицилия в 

Италия (26%) и Моравско Силезки край в Чехия (25%). 

Общата цел на настоящата политика в областта на биологичното 

земеделие и на нормативната уредба на ЕС е да се осигури устойчиво развитие 

на сектора. Очаква се биологичното земеделие да следва развитието на пазара 

за биологични продукти в ЕС като се гарантира сигурността на сектора. Пазарът 

за биологични продукти се е разраснал приблизително четирикратно в периода 

1999-2011г., докато за десетте години между 2000 и 2010г. обработваемата площ 

за биологично земеделие в ЕС се е увеличила двойно.  

Понастоящем разликата между производството и търсенето в ЕС се 

покрива от вноса, а последиците от това са пропуснати възможности за 

производителите от ЕС, риск от ограничаване на разширяването на пазара за 

биологични продукти, риск от намаляване на ползите за околната среда, 

свързани с биологичното земеделие. 

ЕС работи по актуализация на съществуващите правила за биологично 

производство и етикетиране в отговор на големи промени, които трансформират 

сектора. Предложените промени включват: 

 По-строг контрол: всички оператори по веригата за доставка на храни 

(фермери, животновъди, преработватели, търговци, вносители) се проверяват 

поне веднъж годишно; 

 По-лоялна конкуренция: производителите от страни извън ЕС, които 

искат да продават своите продукти в ЕС, трябва да спазват същите правила като 

производителите в ЕС; 

 Предотвратяване на замърсяване с пестициди: фермерите трябва да 

вземат предпазни мерки, за да избегнат случайно замърсяване с неоторизирани 

пестициди или торове. Продуктът губи биологичния си статус, ако замърсяването 



 

 
-------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------- 

Проект „Изпълнение на Стратегия за ВОМР“,  

Решение №РД09-304/04.04.2018г., Споразумение № РД50-34/20.04.2018г., 

 СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
 
 

 

стр. 20 

  
 

 

се дължи на измама или небрежно поведение. Държавите от ЕС, които имат 

прагове за неоторизирани вещества в биологичните храни, могат да продължат 

да ги прилагат, но те трябва да разрешат други биологични храни от други 

страни от ЕС на своите пазари. Европейската комисия ще направи оценка на 

правилата за борба със замърсяването през 2025 г.; 

 По-добро предлагане на биологични семена и животни: Компютърна 

база данни за наличието на биологични семена и животни е създадена във всяка 

държава от ЕС; 

 Смесени ферми: фермерите имат право да произвеждат 

конвенционални продукти в допълнение към биологичните, но трябва ясно да 

разделят своите земеделски дейности; 

 Процедурите за сертифициране за малки фермери са улеснени. 

Включени са нови продукти като сол, корк и етерични масла. Други могат да 

бъдат добавени по-късно. 

Новите правила се приеха от ЕП през април 2018 г. През октомври 2020 г. 

Парламентът одобри отлагането на прилагането на новите правила с една 

година (до 1 януари 2022 г.), за да се даде на фермерите и националните власти, 

заети с последиците от кризата Covid-19, повече време за настройка. 

 

3.2. Национална законодателна рамка в областта на биологичното 

земеделие и друго алтернативно земеделие 

Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на 

земеделието в Република България като един от акцентите на Общата 

селскостопанска политика за периода 2014-2020г.  

Министерство на земеделието, горите и храните (МЗГХ) е основната 

институция, разработваща и прилагаща схеми за подпомагане на земеделието. 
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Особено важно значение има дирекция „Биологично производство“ при 

провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на 

биологичното производство, надзора и контрола върху него, за изготвяне на 

стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни 

документи, които са свързани с биологичното производство, за оказване на 

методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателна 

агенция за прилагане на правилата на биологичното производство. 

Организирането на прилагането, надзора и контрола на правилата за 

биологично производство на земеделски продукти и храни в страната се 

извършва съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна 

на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189 от 28 юни 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 

889/2008 на Комисията 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 (ОВ, L 250 

от 18 септември 2008 г.  

С особена важност е НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на 

правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на 

разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното 

производство, както и за последяващ официален надзор върху контролиращите 

лица, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 

от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 

30.04.2019 г., издадена от Министъра на земеделието, горите и храните, изцяло 

възпроизвежда принципите на европейското законодателство.  
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Прегледът на документи показва, че в българската нормативна уредба 

прецизно се определят критериите, на които трябва да отговаря биологичното 

производство, с което се цели да се ограничат възможностите за нарушаване на 

общоприетите стандарти и регламенти по отношение на екологосъобразното 

производство. Изградена е и функционира правна и институционална рамка, 

регулираща контрола и сертификацията на българските биопродукти, което 

прави биопроизводството конкурентоспособно на международните и 

европейските пазари. 

Може да се твърди, че е налична нормативна основа, осигуряваща 

развитието на биологичното земеделие в България, гарантираща положителни 

тенденции, свързани с увеличаване на броя на операторите и размера на 

площите, включени в система на контрол, както и нарастване на видовото 

разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански 

животни. 

 Нормативната уредба е базова предпоставка за провеждане на 

официален контрол и надзор на биологичното производство, за обслужване на 

регистъра за база данни на лицата, които осъществяват контрол за  спазване на 

правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и 

означаването им и на производители, преработватели и търговци на земеделски 

продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство, за 

одобряване на контролиращи лица на територията на Република България за 

извършване на контролна дейност по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007. 

Национална законодателна рамка в областта на биологичното земеделие 

благоприятства и изготвянето на процедури и изпълнението на дейностите по 

прилагане, надзор и контрол на правилата за биологично производство на 

земеделски продукти и храни. 
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4. БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИМСТВА И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 

4.1. Вписване в местната среда на алтернативния тип земеделие 

Биологичното земеделие в българския земеделски контекст започва да се 

случва в период на бурна динамика в политическия процес – преход от планова 

към пазарна икономика, честа смяна на политическите правителства, а оттук и 

хаотичност в следваната политическа линия в земеделския сектор, в съчетание с 

процес по европеизация и подготовка за членство в Европейския съюз.  

Някои изследователи посочват, че съобразно динамиката на политическия 

живот в България и неговото отражение върху био сектора, че възникването и 

развитието на биологичното земеделие в България, преминава през няколко 

периода:  

• поява на био и опит за неговото политическо разпознаване (90-те години 

на XX век); 

• предприсъединителен период на членство към ЕС (2000г. – 2006 г.);  

• пълноправно членство в ЕС (след 01.01.2007г.). 

Два са основните фактори, които правят възможна появата и развитието 

на биологичното земеделие в България:  

1) вътрешни сили – мрежата от местни неправителствени организации и 

представители на академичната общност, и  

2) външни сили, представени чрез транснационални мрежи, целящи 

появата на биологичното земеделие.  

Държавата се включва в процеса на институционализиране на сектора на 

един следващ етап, изпълнявайки предприсъединителните си ангажименти и 
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партнирайки си с мрежата от актьори около въпросът за био в изграждането на 

нормативната рамка в областта. 

Малките земеделски стопанства, определящи профила на българското 

земеделие са ресурс за развитие на биологичното земеделие, опазвайки 

околната среда, биоразнообразието и ландшафта. По данни на НСИ към 2011 г. 

27,5 % от населението в България живее в селски райони, където нивото на 

бедност е по-високо от това в градските региони, образоваността е с по-ниски 

нива, а населението е застаряващо в пъти повече отколкото в градовете. 10% от 

наетите в тези райони работят в селското стопанство, което представлява една 

от основните дейности в селските райони. 

Биологичното земеделие е възможен път за развитие на селските райони, 

поради това, че конвенционалното земеделие в България е сравнително 

неконкурентноспособно на европейското заради ниската производителност на 

труда в България, както и поради остарялата материално-техническа база в 

селското стопанство в страната. Така био-земеделието може да бъде 

разглеждано като „алтернативен начин за устойчив растеж в опустяващите 

райони, опазване на околната среда, обогатяване на биологичното разнообразие 

и ефективно използване на природните ресурси.“  

 Биоземеделието може да съдейства за устойчивото развитие на селските 

райони при благоприятстваща институционална и политическа среда, 

взаимодействие между формални и неформални институции и регулации, 

регламенти, пазари, от една страна и норми, традиции и ценности, от друга, 

които влияят на поведението и изборите на операторите, ангажирани със 

земеделския сектор, същевременно част от различни културни, социални и 

икономически условия. Така посредством това взаимодействие се цели  

биологично земеделие да се впише в местната среда. Публичните блага, които 
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биологичното земеделие предоставя като опазване на околната среда, 

произвеждане на чисти и в този смисъл здравословни хранителни продукти, 

осигуряване на заетост и оттук оживяване и развитие на селските райони, могат 

да се осигурят чрез комплексен и устойчив модел на развитие на сектора, 

водещи след себе както краткосрочни, така и дългосрочни ефекти. 

 

4.2. Планиране на paзвитиeто нa биoлoгичнoтo пpoизвoдcтвo 

Националните стратегически цели за развитие на биологичното 

производство до 2027 година са формулирани в резултат от постигнат консенсус 

между всички заинтересовани страни в био-сектора - МЗХГ, представители на 

контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети, 

организации на биологичните производители и търговци. 

В основата на формулирането на тези цели е положено общо споделеното 

разбиране на всички заинтересовани страни, че процесът на развитие на 

биологичното производство предполага не само нарастване на броя на 

биологичните оператори и увеличаване на сертифицираните площи, но и 

дейности свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните 

земеделски продукти и храни, с разширяване на националния и външен пазар на 

биологични продукти, с установяването на ефективна система за контрол и 

надзор, със стимулиране на научните изследвания, образование, обучение и 

консултантска дейност в областта на биологичното производство, както с 

активно участие на всички заинтересовани страни във формулирането на 

политики и мерки за подпомагане и насърчаване на производството, 

преработката и търговията с биологични земеделски и хранителни продукти, 

които да осигурят стабилно и предвидимо развитие на сектора. 
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С участието на всички заинтересовани страни е разработен Haциoнaлeн 

плaн зa дeйcтвиe зa paзвитиe нa биoлoгичнoтo пpoизвoдcтвo зa пepиoдa дo 2027 

гoдинa.  Планира се той да yтвъpди и дopaзвиe вoдeщaтa пoзиция нa cтpaнaтa 

ни в peдицa биoлoгични пpoизвoдcтвa чрез заложените за изпълнение 

стратегически цели и под-цели:  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОДОБРЯВАНЕ HA ЕФЕКТИВНОСТТА HA 

БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО И РАЗШИРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И 

ВЪНШЕН ПАЗАР НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 

Под-цел 1. Увеличаване на обемите и асортимента на биологични 

продукти, предлагани на националния пазар. 

Под-цел 2,Повишаване на потребителско търсене на биологични продукти 

на вътрешния и външния пазар. 

Под-цел 3. Подпомагане на биологично земеделие за устойчиво местно 

развитие. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕКТИВНА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНО-НОРМАТИВНА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА КОНТРОЛ И 

НАДЗОР 

Под-цел 1: Включване на заинтересованите страни в процесите на 

вземане на решения за сектор БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО. 

Под-цел 2: Оптимизиране на дейността и функциите на 

административната структура в рамките на МЗХГ, ангажирана с изпълнението на 

националната политика и политиката на Европейския съюз в областта на 

биологичното земеделие. 

Под-цел 3: Актуализиране на нормативната рамка за биологично 

производство. 
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Под-цел 4: Поддържане на система за контрол на биологичните оператори 

и надзор върху дейността на Контролиращите лица, която гарантира 

съответствие на операторите с правилата за биологично производство. 

Под-цел 5: Оптимизиране на програмното осигуряване и финансовото 

подпомагане на биологичното земеделие. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. СТИМУЛИРАНЕ НА ОРИЕНТИРАНИ КЪМ 

ПРАКТИКАТА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И 

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

Под-цел 1. Ориентирани към практиката научни изследвания 

Под-цел 2. Усъвършенстване на професионалното образование и 

обучение по биологично земеделие в аграрни и горски специалности във 

висшите училища, както и в професионални гимназии по селско, горско 

стопанство и хранително-вкусова промишленост. 

Под-цел 3. Продължаващо професионално обучение и консултантски 

услуги.  

Cpeд дейностите ca вĸлючвaнe нa cxeми и мepĸи зa пoдпoмaгaнe нa 

фepми, ĸoитo нe oтгoвapят нa ĸpитepиитe зa пoдпoмaгaнe пo мяpĸa 11 

„Биoлoгичнo пpoизвoдcтвo“ пo Πpoгpaмaтa зa paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни 

(ΠPCP). Πpeдвиждa ce 30% oт тяx дa бъдaт пoдпoмaгaни пo тaĸивa cxeми. 

Cъздaвaт ce ycлoвия зa ycтoйчивocт нa мaлĸитe и ceмeйни биoлoгични 

cтoпaнcтвa, чpeз нacъpчaвaнe cдpyжaвaнeтo нa пpoизвoдитeлитe. Cpeд дpyгитe 

дейности ca вĸлючвaнe нa биoлoгични пpoдyĸти в cxeмитe „Училищeн плoд“ и 

„Училищнo мляĸo“. Πpeдвиждa ce eжeгoднo yчacтиe нa биoлoгични cтoпaнcтвa в 

cxeмитe зa вpeмeнa зaeтocт нa paбoтници в тяx.  
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Cъздaвaт ce възмoжнocти зa бeзплaтни ĸoнcyлтaнтcĸи ycлyги и 

пpoфecиoнaлнo oбyчeниe зa биoфepмepи пo мepĸитe пo Πpoгpaмaтa зa paзвитиe 

нa ceлcĸитe paйoни в нaчaлoтo нa нoвия пpoгpaмeн пepиoд.  

Бългapия paзпoлaгa c пoдxoдящи пoчвeни и ĸлимaтични pecypcи зa 

paзвитиe нa биoзeмeдeлиe. C 20 пъти пoвeчe e нapacнaл бpoят нa биoлoгичнитe 

oпepaтopи, ĸaтo пpeз 2008 г. тe ca били 311, a ĸъм ĸpaя нa 2018 г. ca 6 660. 

Cepтифициpaнитe плoщи зa oтглeждaнe нa биoлoгични ĸyлтypи в Бългapия пpeз 

пocлeднитe 7 гoдини ca ce yвeличили нaд 6 пъти. Kъм 2018 г. плoщитe в cиcтeмa 

нa ĸoнтpoл ca 162 332 xa, a ĸъм 2011 г. тe ca били 26 622 xa. Oт 2015 гoдинa 

нacaм, Бългapия зaeмa eднo oт чeлнитe мecтa пo плoщи c лoзя oтглeждaни пo 

мeтoдитe нa биoлoгичнoтo зeмeдeлиe в EC, ĸoeтo пpaви възмoжнo 

пpoизвoдcтвoтo нa биoвинo.  

Cтpaнaтa ни e cpeд лидepитe в Eвpoпa пo oтнoшeниe нa бpoй пчeлни 

ĸoшepи, oтглeждaни в cъoтвeтcтвиe c мeтoдитe нa биoлoгичнoтo зeмeдeлиe. Kъм 

2011 г. бpoят им e 58 855, a пpeз 2018 г. нapacтвa чeтиpи пъти и дocтигa дo 265 

069. B пepиoдa oт 2016 г. дo 2018 г. ce oтчитa pъcт и пpи зacaдeнитe плoщи c 

poзa и лaвaндyлa, cъoтвeтнo ĸъм 2018 г. тe ca 2255 xa и 7 021 xa.  

Бългapия e нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa биoлoгичнo poзoвo и 

лaвaндyлoвo мacлo в cвeтa. Toзи фaĸт, ĸaĸтo и paзpacтвaщoтo ce пpoизвoдcтвo 

нa дpyги paзнooбpaзни биoлoгични eтepични мacлa, ĸaтo мacлo oт мaтoчинa, 

зaтвъpждaвa пoзициитe ѝ нa тpaдициoнeн и тъpceн пpoизвoдитeл нa тeзи 

eтepични мacлa. Toвa oпpeдeля cтpaнaтa ĸaтo ĸлючoв пpoизвoдитeл c тpaдиции 

в пpoизвoдcтвoтo нa cypoвини зa биoĸoзмeтиĸaтa. 

Биoзeмeдeлиeтo e пpиopитeтeн ceĸтop зa пoдпoмaгaнe пo 

инвecтициoннитe мepĸи пo Πpoгpaмaтa зa paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни. Oт 

нaчaлoтo нa 2007 г. дo мoмeнтa пo Πpoгpaмaтa ca изплaтeни oĸoлo 150 млн. 
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eвpo, ocнoвнo зa пpoeĸти зa мoдepнизaция нa биoлoгичнитe зeмeдeлcĸи 

cтoпaнcтвa, cлeдвaни oт пpoeĸти нa млaди фepмepи, мaлĸи cтoпaнcтвa и 

пpoeĸти зa пpepaбoтĸa нa биocypoвини. 

Остава открит обаче въпросът за тяхното изпълнение и оценка, както и 

актуализиране или разработване на нови. В много от случаите се оказва, че не е 

достатъчно само да се установи рамката за развитие, за да се отговори на 

изискванията на ЕС за наличие подкрепа.  

 

5. СЪСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ 

ГЛАВИНИЦА-СИТОВО „КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА““ 

 

5.1. Природо-географски условия и характеристики. Селско 

стопанство. Преимущества. 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““ функционира на 

териториите на общините Главиница и Ситово.   

Природо-географска характеристика  и почви на територията: По 

отношение на почвено-географското райониране на България, община 

Главиница се отнася към Севернобългарска лесостепна почвена зона. 

Почвите на територията на община Главиница са чернозем, излужен 

чернозем, оподзолен чернозем, делувиално-ливадни, антропогенни, 

подходящи за отглеждане на зърнено-житни и технически култури. 

Замърсяването на почвите обикновено е в резултат от наднормената 

употреба на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов 

отпадък от животновъдството и от битови отпадъци.  
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Почвите в община Ситово са изключително разнообразни, като 

преобладаващи са излужените черноземи 4,65 % и слабоизлужени 

черноземи – 46,8%. Те са естествено плодородни почви и са особено 

подходящи за отглеждане на всички по-важни селскостопански култури - 

пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, люцерна, лозя и овощни дървета. 

По поречието на р. Дунав са разпространени алувиално-ливадни почви, 

подходящи за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури, ливадно-

черноземни почви, и торфено-блатни почви.Върху дебела льосова подложка 

са развити силно излужени черноземи –16,4% и оподзолени черноземи, 

подходящи за почти всички зърнени и фуражни култури и тъмносиви горски 
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почви - 5,8%, подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица, 

фуражен грах и др. Тъмносивите горски почви са неподходящи за технически 

култури. По 

суходолията 

са 

разпростране

ни еродирани 

излужени 

черноземи. 

Климат: 

според 

климатичното 

райониране 

на България, 

община 

Главиница и 

община Ситово попадат в Умереноконтиненталната област. В тази област 

най-добре е проявен континенталният характер на климата, като от запад на 

изток той се засилва. За него са характерни студена зима и топло лято, 

висока годишна температурна амплитуда, добре проявен пролетно-летен 

валежен максимум и зимен минимум на валежите Ежегодно се образува 

сравнително устойчива снежна покривка, чиято продължителност зависи от 

надморската височина. 

Средните януарски температури са около -2, -3 °С, а средно-юлските 

температури варират между +23, +24 °С. Годишните температурни 
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амплитуди достигат 25-26 °С. Средната годишна температура на областта е 

около +11 °С.  

Валежите се характеризират с майско-юнски максимум и февруарски 

минимум, като на места те са по-ниски от средните за страната. Валежните 

количества в Дунавската равнина намаляват от запад на 550-580 мм до 450-

500 мм на изток в Лудогорието и Добруджанското плато. 

Преобладават западните, северозападните /през пролетта и есента/ и 

северните и североизточните ветрове /през лятото и зимата/. С цел 

намаляване скоростта на северните ветрове, които издухват и натрупват на 

големи преспи снега през зимата, като предизвикват измръзване на 

посевите, в Източната Дунавска равнина са създадени специални защитни 

горски пояси. Те намаляват и ветровата ерозия на почвите. От 

неблагоприятните климатични явления характерни са сланите, поледиците, 

мъглите и градушките. 

Община Главиница се отнася към хидроложка област с 

умереноконтинентално климатично влияние върху оттока, като е с 

преобладаващо дъждовно подхранване на реките. Територията на общината 

се отнася към Черноморската отточна област, като се отводнява от притоци 

на р. Дунав. Основните фактори, които влияят върху хидроложките 

особености на Дунавската равнина са количеството и разпределението на 

валежите, низинно-хълмистия релеф, значителната филтрация и изпарение, 

характерът на геоложката основа. Вододайността на равнината е малка. Тези 

фактори определят и модула на оттока, който се колебае от 1-3 л/с/км² за по-

голямата част от областта. В някои райони на Източната част с развити 

карстови процеси неговата стойност е под 1 л/с/км². Характерът на скалите и 
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релефът в Лудогорието са причина за наличието на много пресъхващи реки, 

които се отличават със значително карстово подхранване.  

Река Дунав е северна граница на община Главиница. През територията 

на общината преминава и река Царацар /или Демирбаба, Крапинец/, която 

практически е 

суходолие с 

непостоянен 

отток. Реката е 

десен приток на 

р. Дунав и се 

влива в него като 

суходолие. 

Царацар е с 

основно 

дъждовно-снежно 

подхранване, но 

се подхранва и от 

множество 

карстови извори, които са частично каптирани. На територията на общината 

са изградени 19 броя микроязовири и водоеми, които се използват за 

напояване на земеделските култури през лятото, когато влагата не достига. В 

тези водоеми живеят и различни видове риба. Най-разпространени са 

шаранът, толстолобът и каразът. 

Районът е богат на подземни води. Най-значителни са запасите на 

грунтови води в алувиалните низини край р. Дунав /над 2,1 млрд. м³/, 

използвани за напояване. Наличните подземни водни ресурси се използват за 
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битово водоснабдяване чрез сондажи, но те не задоволяват нуждите на 

общината. 

Въпреки 

че граничи с 

река Дунав, в 

хидроложко 

отношение 

територията на 

община Ситово 

е твърде бедна. 

Безводието в 

общината се 

дължи на 

льосовата 

основа и 

покритите от нея варовикови пластове, които бързо дренират валежните води. 

В североизточната част на Дунавската равнина липсват повърхностно течащи 

води. Максимумът на оттока е през пролетта, благодарение на валежите и 

снеготопенето. Реките са със смесено /дъждовно, снежно и карстово/ 

подхранване. Карстови извори с дебит 1 – 2 л/сек са често срещани реки и 

водни басейни: - представени са от: Река Дунав, Река Сенковец (Сазлъка, 

Сенкувча) , Река Сенковец, Гарванско блато, 12 бр. микро язовира с общ обем 

от 3 хил. куб. метра. В хидроложко и в хидрогеоложко отношение от особено 

значение за Дунавският район е река Дунав. Благодарение на пряката 

хидравлична връзка с реката е възможно привличане на извънредно големи 

количества речни води към високо дебитни крайбрежни водовземни 
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съоръжения – кладенци и вертикални тръбни кладенци. Привлекаемите водни 

ресурси по протежение на Крайдунавските низини са от порядъка на 300 –500 

л/с/км. Редица низини имат подземно подхранване от прилежащите към тях 

обширни водоносни хоризонти. Обширната Бръшлянска низина и 

Айдемирската низина се подхранват подземно от баремаптския водоносен 

хоризонт. 

Основният тип 

растителност на територията на 

община Главиница е 

широколистна листопадна, по-

точно ксеротермна растителност, 

като на отделни петна се среща и 

мезофитна и ксеромезофитна. 

Естествената растителна 

покривка е почти изцяло 

унищожена и заменена с 

културна. Запазена е само на 

отделни места и е представена от 

степни тревни видове, като коило, 

садина, белизма, теснолист 

божур, пъстър клин, Гороцвет, 

пелин, перуника, дунавски 

зановец и др.   

Богато е представена 

храстовидната растителност: червен глог, шипка, леска обикновена, дрян, 

къпина, тръстика, малина, папур, зайчина, бъз черен и копривка южна,царска 
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папрат, снежно кокиче, оливиеров минзухар, блатен аир, лъскаво листна 

млечка, конски кестен, битински синчец, бърдуче, рогат живовлек и 

тъполистна върба. 

Дунавската равнина се обособява в самостоятелен зоогеографски 

район, отнасящ се към Северната зоогеографска подобласт на България. 

Животинският свят е представен от таралеж, полунощен прилеп, 

добруджански /среден/ хомяк, златка, невестулка, малък воден бик, бял 

щъркел, тръстиково шаварче, блатно шаварче, степен пор, орел змияр, 

осояд, малък сокол, белобуза рибарка, див скален гълъб, домашна 

кукумявка, бухал, козодой, черен бързолет, черен кълвач, сив кълвач, горска 

чучулига, северен славей, поен дрозд, градска лястовица, селска лястовица, 

кос, син синигер, черен синигер, черночела сврачка, белочела сврачка, 

гарван, слепок, късокрак гущер, медянка, дъждовник, смок мишкар, зелена 

крастава жаба, кафява крастава жаба, бръмбар рогач и червена горска 

мравка. 

Защитените зони, попадащи на територията на община Главиница са 

по: Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна – „Лудогорие - Боблата“/BG 0000171/ с площ 4 838,03 

дка. Обхваща териториите на общините: Главиница, Тутракан, Завет и 

Кубрат.; „Пожарево – Гарван“/BG 0000530/ с площ 6 304,92 дка. Обхваща 

териториите на общините: Главиница, Ситово и Тутракан.; Директива 

79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – „Лудогорие“ /BG0002062/, 

Директива 92/43/ЕЕС - BG0000168 Лудогорие за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна с площ 91 388,98 дка. Обхваща 

землищата на общините: Силистра Тутракан, Главиница, Алфатар, Дулово, 

Ситово/Област Силистра/, Самуил, Разград, Завет, Кубрат, Исперих/Област 
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Разград /, Ветово и Сливо поле/Област Русе/; „Блато Малък 

Преславец“/BG0002065/ с площ 375,06, разположено на територията на 

община Главиница. 

Защитената местност – блатото край село Малък Преславец се 

характеризира с голямо флористично богатство. Установените около 180 

вида висши растения, представляват 4,8 % от висшата флора на България. В 

него е разпространена разнообразна водна и блатна растителност, която е 

представена от редки и защитени видове растения, включени в Червената 

книга на Република България – бърдуче /жълта водна роза/, бяла водна 

лилия /роза/, лечебна иглика, пролетно ботурче и други. 

В района на блатото могат да се видят следните растителни видове: 

синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, 

безкоренчеставолфия, многокоренчестаспиродела, плаващ роголистник, 

водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и най-ценният растителен 

вид на блатото – бялата водна лилия /Numphaeaalba/. Този вид образува 

колонии, които заемат 46 дка от повърхността на блатото и формират най – 

голямата цъфтяща популация на територията на България. Срещат се още 

степното еньовче /Galiumhumiffusum/, драката /Paliurisspina – christi/, 

нуталиева водна чума /Elodeanuttallii/ – нов вид за флората на България и 

полския ясен /Fraxinusoxycarpa/. 

Птичето разнообразие наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 

вида. Срещат се глобално застрашени видове птици – малки и големи бели, 

гривести, нощни и сиви чапли, ням лебед, зеленоглава патица и белобуза 

рибарка. През цялата година блатото се обитава от тръстиков блатар, 

осояди, орел – змияр, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, пчелояд, 

градска лястовица, зеленоногата и белочела водна кокошчица /лиска/. Други 



 

 
-------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------- 

Проект „Изпълнение на Стратегия за ВОМР“,  

Решение №РД09-304/04.04.2018г., Споразумение № РД50-34/20.04.2018г., 

 СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
 
 

 

стр. 38 

  
 

 

срещани видове са: белоокапотапница, голям гмурец, лятно и зимно бърне, 

корморан, воден бик и черноврат гмурец. Голяма част от птиците – 

ихтиофаги, които гнездят в блатото се хранят вън от границите му – влажни 

зони в Република Румъния /рибарници, рибовъдни стопанства, язовири/ и по-

малко в България /микроязовири и разливи/. 

Територията на общината Главиница обхваща част от Воденската 

гора, където е базирано ДЛС „Воден – Ири Хисар“. То включва два ловно-

технически участъка: 

- ЛТУ „Воден“ с площ от 8127,6 ха, разположен на три общини – 

Разград, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността „Воден“. 

- ЛТУ „Ири- Хисар“ с площ от 6366,7 ха, също разположен на три 

общини – Главиница, Завет и Исперих. Седалището на ЛТУ е в месността 

„Ири Хисар“. 

Голяма част от територията на Воденската гората е заета от ловни 

площи. 

Земите от горския фонд на община Ситово са с най-малък 

относителен дял от територията на общината – 14.4 %, при 21.9% за област 

Силистра и 33.6% средно за страната. На територията на община Ситово 

има общо 38 950 дка гори, които са частна, общинска или държавна 

собственост. Преобладават естествените широколистни насаждения – цер, 

габър, ясен, клен, дъб, акация. Изкуствено залесени са гори с червен дъб, 

липа, явор, орех. Преобладава бялата акация с 79 % от площа на 

дървестните видове, а само 2,3 ха е незалесената площ (2бр. сечища). При 

реконструкция на горите и особено на места с по-големи наклони е залесено 

с акация. Този вид образува многобройни издънки, които имат укрепващо 

въздействие. 
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Защитени територии и обекти в община Ситово: На територията на 

община Ситово се намират част от защитената зона ЗЗ «Пожарево-Гарван» 

(НАТУРА 2000) с обща площ от 5886,27 ха, където са и част от землищата на 

с.Гарван и Попина, защитените местности ЗМ „Гарвански блата“ и ЗМ 

„Горната Кория” и природната забележителност ПЗ„Острата канара“. 

Защитената местност „Острата канара“ е с площ 1 ха и се намира в близост 

до с. Любен. В непосредствена близост със статут на защитена територия е 

находището на див божур в с. Добротица с площ от 4 ха. 

Защитени зони на територията на община Ситово: 

По Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО: 

 „Лудогорие” 

(Натура 2000 код 

BG0002062), 

Области Русе, 

Разград и Силистра, 

с обща площ 913 

890,637 дка в които 

влизат землищата 

на селата Ирник, 

Босна, Добротица – 

община Ситово. 

Защитената зона e 

създадена по Директива за опазване на дивите птици: Mалък воден бик 

/Ixobrychusminutus/, Ръждива чапла /Ardeapurpurea/, Черен щъркел 

/Ciconianigra/. 
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 „Гарванско блато” (НАТУРА 2000 код BG0002064), разположена е в 

землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща 

площ 3242,66 дка. Защитената природна територия  обхваща земите, 

намиращи се на североизток от с. Гарван по дигата на река Дунав. На тази 

територия се намират три блата - Лищева (Лющева), Момчила и блатото, 

което граничи непосредствено със селото. Mежду двете блата се намира 

малък остров, а североизточно от тях се намира местността "Дренчето". В 

местността „Гарвански блата“ са запазени естествените местообитания на 

редки водоплаващи птици включително четири вида гмурци – голям, среден, 

черноврат и малък, както и белобрада рибарка и червена чапла, включени в 

Червената книга на Република България. В обекта е разпространена 

разнообразна водна и блатна растителност, сред която се срещат редки 

видове растения, като водна жълта роза, бяла водна роза, блатно кокиче и 

водна лилия. 

По Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО: 

 „Лудогорие” (Натура 2000 код 0000168), области Русе, Разград и 

Силистра, с обща площ 594 474,6 dka, в която влизат и землищата на селата 

Босна, Добротица и Ирник, община Ситово.Обявена е с цел опазването на 

следните местообитания: Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia (важни местообитания на 

орхидеи), Балкано-панонскицерово-горунови гори, Евро-сибирски степни гори 

с Quercusspp., Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и видовете 

Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, Белоопашат мишелов, 

Черночела сврачка, Ястребогушокоприварче и др. 

 „Лудогорие – Сребърна” (Натура 2000 код 0000169), област 

Силистра, с обща площ 52 238 dka, в която влизат и землищата на селата 
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Ситово, с. Слатина и с. Ястребна. Предмет на опазване са полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 

(важни местообитания на орхидеи), Ръждив aнгъч, Синявица, Полска 

бъбрица, Градинска овесарка, Тръстиков блатар и др. 

  „Пожарево – Гарван” (Натура 2000 код 0000530), област Силистра, 

приета с РМС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), с обща площ 58 

862,7dka, в която влизат и землищата на селата Гарван и Попина, община 

Ситово. Защитената зона опазва Алувиални гори с Alnusglutinosa и 

Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnionincanae, Salicionalbae), Мизийски гори 

от сребролистна липа, Реки с кални брегове с Chenopodionrubri и Bidention 

p.p., Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition, Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 

Littorelleteauniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, 

Черночеласврачка, Нощна чапла, Вечерна ветрушка, Малък креслив орел, 

Бяла лопатарка и др. 

Съществува друга красива местност –„Бялата канара” в землището на 

с. Ирник, която не е обявена за природна забележителност.  

В заключение, може да се обобщи, че община Главиница и община 

Ситово притежават природни ресурси, които съвместно с културните такива 

на територията, създават предпоставки за проучването, съхраняването и 

оползотворяването им. 
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Селско стопанство на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““ 

се обуславя от наличните 

природо-географски условия 

и почвени ресурси, които 

създават възможности за 

развитие на 

зърнопроизводството, 

зеленчукопроизводството, 

животновъдството, 

овощарството, лозарството. 

Селското стопанство е 

основен източник на доходи и заетост и ще продължава да играе важна роля за 

развитието на района в 

бъдеще. 

Територията има 

ресурси за развитие на 

селското стопанство, в което 

има натрупани традиции и 

опит. Перспективите са 

свързани с навлизане на нови 

инвестиции, технологично 

обновление и значително 

подобряване на качеството 

на продукцията, 

професионален маркетинг на произведените продукти. За изграждане на 
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ефективен и конкурентноспособен аграрен сектор, предвид отсъствието на 

достатъчно водни басейни в двете общини поливното земеделие е една от 

решаващите предпоставки. 

Селското стопанство е основен източник на доходи и заетост за 

населението и ще продължава да заема важна роля в развитието на района в 

бъдеще. Отрасълът се благоприятства от наличието на равнинен релеф, 

улесняващ обработката на големи по площ масиви, подходящите почвено- 

климатични условия, високия бонитет на земеделските земи, традициите и 

производствения опит на населението в отглеждане на земеделски култури и 

селскостопански животни. Ограничение за отрасъла представлява 

продължаващото съществуване на раздробена и маломерна собственост, 

затруднени пазарни отношения поради наличието на съсобственост. 

Съществува 

реална нужда от 

сериозни 

инвестиции за 

отглеждане на 

конкурентни 

продукти по 

екологосъобразен 

начин, които да се 

изнасят в страните 

от ЕС, където 

населението е с 

по-висока 

покупателна способност. 



 

 
-------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------- 

Проект „Изпълнение на Стратегия за ВОМР“,  

Решение №РД09-304/04.04.2018г., Споразумение № РД50-34/20.04.2018г., 

 СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
 
 

 

стр. 44 

  
 

 

Положителните аспекти за сектор „Растениевъдство” се изразяват в 

благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на характерните за 

територията земеделски култури. Голяма част от обработваемите площи в 

общините Главиница и Ситово се засяват със зърнени култури – пшеница, 

ечемик, царевица (добивите на пшеница и ечемик са над средните за 

страната). Значително място заемат и площите с технически култури, 

фуражни култури, сравнително по-слабо застъпено е лозарството и 

овощарството. Трайна тенденция е увеличаване на дела на обработваемата 

земя спрямо общата земеделска територия.  

Делът на сектора „Животновъдството” в произведената на територията 

земеделска продукция е по-малък, в сравнение с този на растениевъдството, 

съществува

т най-вече 

малки 

частни 

стопанства, 

в които се 

отглеждат 

предимно 

говеда, 

овце, свине 

и кози и др. 

Животновъд

ството е 

съсредоточено в дребния частен сектор, където няма условия за стопански 

ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии за 
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отглеждане на голям брой животни. Голяма част от животните се отглеждат 

при примитивни условия, липсва контрол на качеството на произвежданата 

продукция. Животновъдството е ориентирано предимно към задоволяване на 

основните потребности на домакинствата. По форма на собственост, в 

отрасъла преобладава относителният дял на частните сдружения и 

собственици.  

Икономическият профил на община Главиница е с доминираща 

селскостопанска насоченост, което се дължи както на благоприятните 

агроклиматични условия, така и на традициите на местното население. 

Относителният дял на земеделските земи в общината е 65,5%, което е 

значително над средното за страната – 58,7%. Земеделски земи са 316 708 

дка, от които 273 965 дка са обработваеми, представени от ниви, трайни 

насаждения, ливади, мери и пасища, неизползваема земеделска земя, 

стопански горски територии и земи. 

Преработващата промишленост е по-слабо развита, като е представена 

предимно от предприятия на ХВП и на леката промишленост. Най-крупните 

производители на земеделска продукция в община Главиница са: земеделски 

кооперации ЗК „Ген. Атила Зафиров”,  ЗК „Дунав - 93”, ЗК „Земя”, ЗК „Триумф” 

и Зърнени храни” АД. 

Земеделска кооперация ЗК „Ген. Атила Зафиров” /над 17 хил. дка в 

землището на с. Зафирово/, ЗК „Дунав - 93” /17 хил. дка в землището на с. 

Малък Преславец/, ЗК „Земя” /около 13 хил. дка, с. Сокол/, ЗК „Триумф” /12,5 

хил. дка в землището на гр.Главиница/, „Зърнени храни” АД /над 9 хил. дка в с. 

Черногор/ и др. През последните години земеделските кооперации постепенно 

модернизират селскостопанската техника и производствените си бази. 
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Арендните стопанства са специализирани главно в зърнопроизводството, 

което е механизирано и не осигурява високи нива на заетост. 

В резултат на благоприятният климат и незамърсената природа в 

община Ситово, традиционното селско стопанство доминира в 

икономическите активности на територията. Обработваемата земя общо е над 

90% от земеделските земи. Общината е традиционен производител на 

зърнено – житни култури. Най-голям е делът на площите, засети с пшеница. 

Добивите от ечемик през последните години бележат спад, въпреки 

тенденцията на областно ниво към увеличаване на площите. Увеличението на 

добива от царевица, която е традиционно отглеждана зърнено-житна култура, 

спрямо миналата стопанска година е незначително. Над 88% от 

производството на тази култура е съсредоточено в големите селскостопански 

структури. Произвежданата от частните стопани царевица е за лични нужди. 

От техническите култури най-голям дял заема производството на слънчоглед. 

Етерично-маслените и технически култури представляват малък процент от 

площите. Те се обработват главно от потребителните кооперации и някои 

земеделски кооперации. 

В последно време съществува тенденция към намаляване на площите, 

засети с тикви, докато през предходните стопански години производството на 

тиквено семе е заемало сериозни позиции. В Общината добри условия за 

отглеждане е намерил едролистният сорт тютюн „Бърлей”. За него се грижат 

фамилни стопанства от селата, където има натрупан опит и традиции. 

 Климатът в общината е благоприятен за развитие основно на лозя и 

кайсии. С изключение на кайсиевите масиви в селата Ситово и Искра, 

останалите трайни насаждения се стопанисват изключително от 
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селскостопанските структури. Създадени са овощни градини с кайсии, сливи, 

череши, ябълки, праскови.   

Селското стопанство в община Ситово е с добри темпове на развитие, 

но въпреки това са налице тенденции към спад на производството. Най-

голяма е промяната при пролетните култури поради ограничените финансови 

ресурси на земеделските производители и високите цени на торовете и 

препаратите за растителна защита. 

Направеният преглед очертава икономическият профил на територията 

на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” като такъв с 

доминираща селскостопанска насоченост, което се дължи, както на 

благоприятните агроклиматични условия, така и на традициите на местното 

население. Предвид това и описаната ситуация в момента, от изключително 

значение  за местната общност са инвестиции в земеделски стопанства, 

включително такива за развитие на малки стопанства, инвестиции в 

преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти и неземеделски 

дейности. 

Площите, заети от горски територии в община Главиница са 133589 

дка, относителният дял е над средния за областта- 27,8% от територията на 

общината. Около 90% от горския фонд е държавна собственост. В общината 

липсва горско стопанство, затова горските територии се стопанисват от 

Ловно стопанство - Воден, Държавно лесничейство - Тутракан и от Държавно 

лесничейство - Дулово. Основната част от горските масиви се намира около 

град Главиница в обсег от 4 до 20 км. Развитата пътна мрежа и достъпният 

релеф благоприятстват развитието на горскостопанската дейност и 

обуславят факта, че няма неусвоени горски площи. Територията е 

леснодостъпна, както за превозване на добития дървен материал, така и за 
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извършване на всички горскостопански мероприятия, включително и охрана 

на горските територии. Горските територии осигуряват рекреационна среда и 

представляват териториална основа за лова и дивечовъдството. Горският 

фонд се ползва и за паша на едър и дребен добитък и добив на сено от 

голите площи за изхранване на добитъка. 

Въпреки наличието на гори със стопанско значение, съставляващи 

51,4% от горския фонд на територията на община Ситово, техният потенциал 

за развитие на мащабни дърводобивна и дървопреработвателна дейност не 

може да се оцени като значителен. 

Основните насоки за развитието на горските територии се определят 

от лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват 

добри 

предпоставки 

за 

стопанисване 

и ползване 

на горския 

фонд. 

Горското 

стопанство и 

ловът имат 

добра 

перспектива 

за развитие 

на територията, но трябва да се отчете, че горският фонд е преди всичко 

държавна собственост. 
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Прегледът на природо-географските характеристики и селското 

стопанство в границите на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 

Добруджа““, свидетелства за наличие на нереализиран потенциал и 

неизползвани предимства за развитие на биологично земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията.  

 

 5.2. Оператори, развиващи биологично земеделие на територията на 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““5 

В синхрон с наблюдаващата се положителна тенденция на развитие на 

биологичното земеделие в България, на територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово „Крайдунавска Добруджа““, към настоящия момент също има 

регистрирани оператори. Съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент 

(ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 

(ЗПООПЗПЕС) се поддържа Електронен регистър на лицата, които извършват 

дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски 

продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, 

включително подизпълнителите. Контролът за спазване на правилата на 

биологичното производство се осъществява въз основа на договор между 

оператор и контролиращо лице. След сключването на договора операторът 

потвърждава извършваните от него дейности в срока по чл. 16а, ал. 3 (10 

календарни дни от създаването на профил) в Електронния регистър. 

Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на 

земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност. 

                                                           
5
Източник: https://bioreg.mzh.government.bg/ 
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Преходния период към биологично производство започва да тече от 

датата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите. 

Съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на 

земеделски продукти на Европейския съюз при непредоставяне на информация 

в срока по чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС или не се потвърди промяна във вписани 

в регистъра обстоятелства в срока по чл. 16а, ал. 3 (10 календарни дни), се 

налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 

200 до 2000 лв. 

Обявяването на дейност или потвърждение на вписаните в регистъра 

обстоятелства се осъществява чрез квалифициран електронен подпис или 

персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за 

приходите. 

В Електронния регистър на лицата, които извършват дейност по 

производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и 

храни, произведени по правилата на биологичното производство са 

регистрирани 66 оператора, извършващи дейност на територията на  СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““. 

 

Таблица 1. Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по 
производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски 

продукти и храни, произведени по правилата на биологичното 
производство, включително подизпълнителите 

на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 
Добруджа““6 

 
№ ДОГОВОР ИМЕ КОНТРОЛИРАЩО 

ЛИЦЕ 
ДЕЙНОСТИ СЕРТИФИКАТИ 

1.  0021/2 Сейхан Реджеб "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-19-0021-2020-EU 

                                                           
6
 https://bioreg.mzh.government.bg/Home/DataBaseList 
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2.  0083/2 Надка Йорданова "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-19-0083-2020-EU 

3.  2008180115 Живко Жеков ИНСТИТУТ ЗА 
КОНТРОЛ НА 
БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ 
АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО С 
ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
 

BG-60621/E5/1 

4.  3373 Ивелин Иванов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3373-2020-2-
EU 

5.  3385/6 Ангел Павлов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3385-2020-EU 

6.  3535/3 Теодор Димитров ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3535-2020-EU 

7.  3540/4 Димитър 
Токушев 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3540-2020-EU 

8.  3551/3 Владислав 
Христов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3551-2020-EU 

9.  3587/1 Иван Иванов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3587-2020-2-
EU 

10.  3589 Евгени Стоев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3589-2020-EU 
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ПРОДУКТИ - ООД 

11.  3710/5 Силвия 
Георгиева 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3710-2020-EU 

12.  2005120120 Мелек Абил ИНСТИТУТ ЗА 
КОНТРОЛ НА 
БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ 
АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО С 
ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 

BG-60720/E5/1 

13.  2010230120 Кристиян 
Атанасов 

ИНСТИТУТ ЗА 
КОНТРОЛ НА 
БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ 
АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО С 
ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 

BG-60828/E4/1 

14.  1911140077 Решад Насуф ИНСТИТУТ ЗА 
КОНТРОЛ НА 
БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ 
АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО С 
ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 

BG-60862/E4/1 

15.  074/4 Семра Юсеин ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5074-2020-2-
EU 

16.  5255/3 Емил Георгиев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5255-2020-EU 

17.  5509/3 Халиме Сали ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5509-2020-EU 
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18.  5598/2 Калинка 
Атанасова 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5598-2020-EU 

19.  5682/1 Илия Стойчев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5682-2020-EU 

20.  5748/4 Ваньо 
Господинов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5748-2020-EU 

21.  5780/2 Александър 
Гагов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5780-2020-EU 

22.  5820 Найден 
Найденов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5820-2020-EU 

23.  5884/2 Тодорка 
Михалева 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5884-2020-EU 

24.  5937/6 Георги Георгиев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5937-2020-EU 

25.  0084/ 1 Михаил 
Йорданов 

"МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-19-0084-2020-EU 

26.  3002-070 Огнян Бабаяшев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-070-
2020-EU 

https://bioreg.mzh.government.bg/Home/CertificateDetails/8720
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ПРОДУКТИ - ООД 

27.  3002-074/2 Иван Петров ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-074-
2020-EU 

28.  3002-078/2 Пенчо Пенчев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-078-
2020-EU 

29.  3002-167/2 Радостин Иванов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-167-
2020-EU 

30.  BLG770046
3 

Йордан 
Александров 

КОСМОСЕРТ услуги за 
сертифициране -клон 

F1230 Кайсии 
F1210 Праскови 
 

0051301020 

31.  BLG770103
8 

Ертан Ибрям КОСМОСЕРТ услуги за 
сертифициране -клон 

F4000-1 Орех 
 

0061291020 

32.  2607 Георги Драганов „БАЛКАН БИОСЕРТ” 
ООД 

F4000-1 Орех 
 

BG1470A/1-20 

33.  074/4 Семра Юсеин ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5074-2020-2-
EU 

34.  5255/3 Емил Георгиев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5255-2020-EU 

35.  424 Пенка Денева "Био Сертификейшън" 
ЕООД 

F4000-1 Орех 
 

657-1/09.12.2020 

36.  5509/3 Халиме Сали ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5509-2020-EU 

37.  5598/2 Калинка 
Атанасова 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5598-2020-EU 
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ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

38.  5599/1 Тодор Илиев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5599-2020-2-
EU 

39.  5682/1 Илия Стойчев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5682-2020-EU 

40.  5699/2 Еко-Стил ООД ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5699-2020-2-
EU 

41.  748/4 Ваньо 
Господинов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5748-2020-EU 

42.  5780/2 Александър 
Гагов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5780-2020-EU 

43.  5820 Найден 
Найденов 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-5820-2020-EU 

44.  5884/2 Тодорка 
Михалева 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5884-2020-EU 

45.  5937/6 Георги Георгиев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-5937-2020-EU 
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ПРОДУКТИ - ООД 

46.  0084/ 1 Михаил 
Йорданов 

"МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-19-0084-2020-EU 

47.  3909/2 Мехти Рамис ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3909-2020-EU 

48.  1442/1 Трейд агро груп 
2015 ЕООД 

"МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F1250 Сливи BG-BIO-19-1442-2020-EU 

49.  1425/1 Еля Ахмед "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F1250 Сливи 
F1230 Кайсии 

BG-BIO-19-1425-2020-EU 

50.  3002-070 Огнян Бабаяшев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-070-
2020-EU 

51.  3002-074/2 Иван Петров ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-074-
2020-EU 

52.  3002-167/2 Радостин Иванов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-167-
2020-EU 

53.  3002/186/1 Стойка Стоянова ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-186-
2020-EU 

54.  3002-188/8 Здравко Петров ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-188-
2020-EU 

55.  3002-204/6 Екатерина 
Райчева 

ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3002F-01-204-
2020-EU 
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ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

56.  1334/2 Абдул Асил "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F4000-1 Орех BG-BIO-19-1334-2020-2-
EU 

57.  3761/4 Осман Осман ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 

BG-BIO-05-3761-2020-2-
EU 

58.  3002-159/1 Георги Димитров ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

 
D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-159-
2020-EU 

59.  1220/1 Михаил 
Костадинов 

"МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F4000-2 Лешник 
 

BG-BIO-19-1220-2020-EU 

60.  1153/1 Емине Салим "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F1240-2 Череши 
F1230 Кайсии 

BG-BIO-19-1153-2020-EU 

61.  3002-204-
2/1 

Симеон Райчев ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3002F-01-204-
2-2020-EU 

62.  0812/3 Митко Стойков "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F4000-1 Орех 
 

BG-BIO-19-0812-2020-EU 

63.  0624/3 Яшар Халил "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

F1250 Сливи 
F4000-2 Лешник 
 

BG-BIO-19-0624-2020-EU 

64.  0980/2 Енгин Хатипоглу "МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ" 
ООД 

V4000-5 Чесън 
V4000-8 Лук 
F1230 Кайсии 
F4000-1 Орех 

BG-BIO-19-0980-2020-EU 

65.  3776/6 Иван Иванов ЛАКОН -ЧАСТЕН 
ИНСТИТУТ ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА 
БИОЛОГИЧНО 
ПРОИЗВЕДЕНИ 
ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ - ООД 

D9910 Мед и пчелни 
продукти 
A6710R Пчеларство 
 

BG-BIO-05-3776-2020-2-
EU 

66.  1912300191 Нургюл Осман ИНСТИТУТ ЗА 
КОНТРОЛ НА 
БИОЛОГИЧНИ 
ПРОДУКТИ 
АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО С 
ФИРМА БИО ЕЛЛАС 

F1250 Сливи 
F4000-3 Бадем 

BG-62392/E1/1 
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Данните показват, че на територията СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““ за биологичното производство най-предпочитани от 

земеделските производители са пчеларството и меда и пчелните продукти.  

От представената информация може да се заключи, че на територията 

наличните  предпоставки за развитие на биологично производство се използват 

за развиването на такова и може да се очаква увеличаване на броя на 

биологичните оператори и размера на площите в система на контрол на 

територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““, и 

увеличаване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин 

растения и животни. 

На производството на биопродукти, които са в приоритетите на следващия 

програмен период, трябва да се гледа като на резерв, който до сега не е 

използван достатъчно на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““ и на който следва да се обърне внимание като пример 

за това как политиката и пазарното стимулиране водят до прилагане на 

устойчиви методи за производство. 

 

6. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО И ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

6.1. Приноси на биологично земеделие за развитие на територията СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““ 

Стимулирането на подпомагането на биологичното растениевъдство и 

животновъдство допринася за ограничаване прилагането на минерални торове, 

пестициди, понижаване замърсяването на почвите и водите и като цяло до 
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земеделие, балансирано с най-подходящите екологични и производствени 

практики. С други думи, трудоемко производство, каквото се явява биологичното 

производство, е пример за преоткриване на известни ценности.  

Биологичното производство, и продуктите от това производство: 

 насърчават развитието на добър бизнес модел за прилагане на 

устойчиви методи за производство, водещ до социално-икономически растеж, 

посредством създаване на добавена стойност.  

Биологичното производство осигурява възможности за доходи при 

използването на конкурентното предимство на природно-климатичните 

дадености на територията, подкрепата от европейските земеделски фондове и 

спиране процеса на обезлюдяването на селските райони.  

На територията са налични предпоставки за биологичното производство в 

лицето на малки семейни стопанства, както и възможности за подпомагане на 

биологичните производители и за популяризиране на ползите от биологично 

произведените храни и продукти за човешкото здраве.  

Предвид нарастващия интерес на потребителите към консумация на 

биопродукти, семейното земеделие има възможност да поддържа своето 

възпроизводство в устойчиви граници, осигуряващи добри стопански резултати 

на операторите от територията на селския район, обхващаш общините 

Главиница и Ситово. Трябва да се подчертае, че запазването и разширяването 

на възможностите за бизнес са сред съществените предпоставки за 

преодоляване на негативните демографски тенденции на територията. 

 насърчават активизиране на предприемачеството на 

територията в сферата на биологичното производство и формират устойчива 

предприемаческа инициатива като извеждат предпоставките и основните 

фактори за това: 
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 предприемаческа култура;  

 предприемачески стратегии и методи за генериране на идеи за 

производство; 

 преработка и пазарна реализация на земеделски продукти;  

 развитие на алтернативните форми на туризъм в селските райони. 

Съчетаването на биологично производство с туризма може да се разглежда като 

една от успешните предприемачески стратегии в развитието на малкия бизнес в 

селските райони. 

Реална и благоприятна възможност за повишаване качество на живот на 

индивидуалния селскостопански производител, на семейната ферма и на 

местната общност като цяло,  може да се открие в синергията, основаваща се на 

биологично земеделие и предприемаческа инициативност при реализиране на 

успешен бизнес модел с висока екологична, икономическа и социална 

значимост. 

Ориентирането към биологично производство и нарастването на сектора, 

който в момента в страната ни е  предимно експортна насоченост (при това на 

суровини), открива големи възможности пред българските предприемачи. 

Осигуряването на информация за перспективни отрасли, на знания и умения в 

областта на предприемачеството, насърчаването на предприемаческото 

мислене, поведение и качества е в основата на мотивацията, генерирането на 

бизнес идеи и тяхното реализиране. 

Ползите, които определят биологичното земеделие като такова, 

допринасящо за повишаване на конкурентоспособността на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа“ се свързват със следните 

перспективи: 
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 икономически, свързани с укрепване конкурентоспособността на 

селскостопанските продукти, както и увеличаване наброя на малките земеделски 

стопанства, които са приели стандартите на биологичното земеделие. Имайки 

предвид високата ангажираност на работна сила в производството, за сметка на 

автоматизираните процеси, биологичното земеделие има потенциал да подобри 

икономическото състояние и конкурентоспособността на територията. 

Биологичното земеделие може да допринесе за развитието на малки и средни 

предприятия на територията, което ще насърчи притока на инвестиции в селския 

район, обхващаш общините Главиница и Ситово.  

 социални, тъй като биологичното земеделие обединява традиции, 

иновации и наука, насърчава развитието на справедливи отношения и високо 

качество на живот за местните производители. Повишаването на нивото и 

качеството на живот на територията, а в резултат на това увеличаването на 

устойчивостта на развитието ѝ, ще доведе до намаляване на обезлюдяването и 

ще стимулира миграцията на специалисти.  

 екологични, насочени към защита на почвите и опазване от ерозия, 

опазване на водните ресурси, въздуха от замърсяване с химикали, увеличаване 

на биоразнообразието, намаляване на потреблението на енергия, намаляване 

на емисиите на парникови газове и потреблението на прясна вода в 

селскостопанското производство в сравнение с интензивното селско стопанство.  

 

6.2. Идентифициране на целеви групи за реализиране на политиките за 

развитие на биологичното земеделие на територията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““ 

За отправна точка, при идентифициране на целеви групи за реализиране 

на политиките за развитие на биологичното земеделие на територията на СНЦ 
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„МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““ служи анализ на движещи 

сили: 

 влияещи върху развитието на земеделския сектор като цяло – 

състоянието, тенденциите и прилагането на политики за развитието на 

биологичното производство;  

 възпрепятстващи развитието на биологичното производство - липсата 

на информираност за качеството и високите цени на продуктите, липсата на 

маркетингова стратегия и реклама;  

 благоприятстващи развитието на биологичното производство – 

потенциал, качество, нормативна уредба и институционална подкрепа. 

От такава перспектива, насочването към биологично земеделие, се 

дефинира като дейност, която е културно и исторически определена, вписана 

във взаимодействието между индивидуалния селскостопански производител и 

средата, в която той оперира. При това отделните оператори формират и 

реализират по различен начин своите бизнес цели и производствени практики. 

На базата на своя различен житейски опит (образователен, професионален),  на 

базата на лични качества и умения, те възприемат и реагират на съвкупността от 

движещи биологичното производство сили. В този аспект е и разбирането,  

развитието на биологично земеделие се различава от конвенционалното не само 

от технологична гледна точка, но и от социокултурна перспектива.  

Взаимодействието между формални и неформални предпоставки, движи 

мотивацията за насочване към биологичното земеделие. Основните целеви 

групи, вписани в контекста на местната икономика, мотивирани за реализиране 

като биологични оператори и навлизане в сектора са преди всичко индивидуални 

селскостопански производители:  
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 водени от вътрешни убеждения за ползата от спазването на принципите 

за биологично земеделие; 

 движени от икономически и институционални мотиви, свързани с пазара 

и подкрепата за биологични продукти; 

 насочвани от променливи мотивационни стимули, определящи 

действията им като производители или като потребители, но убедени, че все 

още е рано за предлагане на биологични продукта на българския пазар, поради 

икономическия статут на потребителите. 

Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или 

поддържане на биологично земеделие, допринася едновременно за опазване на 

околната среда, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на 

бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа, за производство 

на здравословни храни, за създаване на заетост в селските райони и повече 

работни места в сравнение с конвенционалното земеделие. Биологичното 

земеделие води до стабилизиране на доходите на земеделските стопани чрез 

навлизане на нови, развиващи се пазари на качествени и здравословни 

хранителни продукти, което означава и намаляване на безработицата.  

С други думи, идентифициране на целеви групи за реализиране на 

политиките за развитие на биологичното земеделие на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““, води не само до растеж в 

биологичния сектор като осигурява повече финансова стабилност за 

производители, преработватели, дистрибутори и търговци, но и облагодетелства 

местните общности. Естеството на биологичното земеделие го прави социален 

фактор - по-висока необходимост от ръчен труд, заетост и приобщаване на 

маргинализирани и социално-уязвими групи, и не на последно място, 

екологичен, съхранява околната среда, възстановява почвите и опазва 
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биоразнообразието на територията в обхвата на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““. 

 

6.3. Добри практики, водещи до развитието на биологичното  земеделие и 

друго алтернативно земеделие на територията 

Увеличаващото се 

потребителско търсене на 

биологични продукти, 

многостранния благоприятен 

ефект на биологичното 

земеделие върху 

устойчивото развитие, 

създава добри възможности 

за всички звена във веригата 

на биологичното 

производство и доставки, и 

заедно с това дава тласък 

на търсенето, прилагането и 

създаването на добри 

практики за популяризиране на биологичното земеделие. Сред тях са такива, 

свързани с:  

 Алтернативни хранителни мрежи  

Възможност, която заслужава внимание, е прилагането на концепцията за 

алтернативните хранителни мрежи към които се числят Фермерските пазари.  

Фермерските пазари в Европа и по света имат многовековна история, а в 

България се организират от няколко години, и освен че предлагат местна, 
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качествена и автентична храна, на тях се организират музикални и артистични 

изяви, кулинарни курсове и други социални прояви. Фермерските пазари се 

възприемат като част от забележителностите на градовете, те са привлекателно 

място освен за местното население, но и за туристите. Земеделските стопани и 

малките местни производители също търсят начин за реализация на своите 

продукти директно до потребителя, скъсяването на веригата на доставки на 

храни често е жизненоважна за оцеляването на земеделските стопанството и 

състоянието на територията.  

Ползите от развитието и функционирането на фермерските пазари могат 

да се разграничат на икономически, социални и екологични. Фермерските пазари 

предоставят възможности за реализация при справедливи цени на предимно 

малките земеделски стопанства. Развитието на малките и средните фермери е 

правилният път към изграждането на един силен, устойчив и развиващ 

земеделски сектор, съответно територия – основна цел в стратегията на всяка 

една МИГ.  

Големите, средните и малките земеделски стопанства се различават не 

само по начините на организация и приоритетите за производството, но и по 

ползите, които допринасят за местната икономика. Насърчаването на 

консумацията на местни, разнообразни и здравословни хранителни продукти се 

превръща в движеща сила за местната икономика и селското стопанство. Всеки 

лев, похарчен в местното производство, се връща при потребителите чрез 

данъци, осигуровки, наета работна ръка в най-различни социални придобивки и 

инвестиции от страна на държавата. Фермерските пазари преодоляват и един от 

основните проблеми на земеделските производители: ниските изкупни цени и 

прехвърлянето на печалбата в ръцете на търговците.  
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Директният контакт между производител и потребител е сред основните 

социални ползи на фермерските пазари. В повечето случаи това вреди на всички 

по веригата „производител – търговец – потребител – територия“, води до загуба 

на традиционни знания, умения и култура, липса на качество и продуктово 

разнообразие.  

В световен мащаб все повече хора започват да се интересуват от 

произхода и качеството на храната, която консумират. На фермерските пазари 

потребителят получава директна информация за територията и методите на 

производство на продуктите, които консумира, а производителят – за нуждите и 

изискванията на своите клиенти. Създават се контакти и сътрудничество между 

хората от градовете и селата. Чистите и пресни плодове, зеленчуци и местните 

специалитети, които се предлагат на фермерските пазари, подобряват здравето 

на хората, повишават културата на хранене и поддържат кулинарните традиции 

на района.  

Екологичните ползи от фермерските пазари произлизат от метода и 

начина на производство, но оказват влияние върху опазването на околната 

среда и здравето на хората. Предимство на фермерските пазари е, че се 

предлагат продукти, произведени по екологосъобразни методи, за които не се 

използват невъзобновяеми ресурси за преработка, опаковка, транспортиране и 

съхранение, както е при стандартните хранителни вериги. Малките стопанства 

използват по-щадящи практики за почвообработката при използването на 

малогабаритна техника. Те разчитат основно на отглеждане на местни породи 

животни и култури, при които почти няма нужда от лекарства и препарати. Те са 

приспособени към местните условия, отглеждат се в хармония с местните 

природни дадености и са част от местните екосистеми. Местните фермерски 

пазари дават възможност на малките стопанства и дребните земеделски 
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производители да предлагат продукцията си директно на крайните потребители 

с малки и сезонно определени доставки. Подкрепата за малките стопанства има 

както социални, така и икономически ползи, тъй като им дава възможност да 

придобият стабилност и устойчивост на местно ниво, с което да бъде запазена и 

автентичността им. На фермерските пазари се формира и среда, която води до 

по-добра информираност на потребителите за тяхната храна, а на 

производителите – за нуждите и изискванията на самите потребители. Често 

пъти това е предпоставка и възможност за фермерите да адаптират 

производството си спрямо търсенето и да удовлетворят потребителските 

нагласи и очаквания. 

Фермерските пазари притежават редица преимущества пред големите 

търговски обекти, които са от особено значение за все повече съвременни 

потребители, търсещи качествена и здравословна селскостопанска продукция 

(суровини и продукти). Най-важните предимства от развитието и 

функционирането на местните фермерски пазари могат да се обобщят по 

следния начин: 

 възможност за директна комуникация между участниците в процеса 

„покупка-продажба“; 

 непринудена атмосфера; 

 директна доставка/къса верига на свежи продукти; 

 завишено доверие между страните „производител-потребител“; 

 усещане за справедливост от фермерите (по отношение на получените 

доходи от реализацията на продукти; 

 подпомагане на местната икономика. 

За самите потребители фермерските пазари са предпочитано място за 

покупки, главно поради три основни причини: 



 

 
-------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------- 

Проект „Изпълнение на Стратегия за ВОМР“,  

Решение №РД09-304/04.04.2018г., Споразумение № РД50-34/20.04.2018г., 

 СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
 
 

 

стр. 68 

  
 

 

- сигурен произход на продукта; 

- личен контакт с производителя; 

- покупка на качествени продукти в свежо състояние. 

Един от най-важните проблеми на преобладаващите малки земеделски 

стопанства е своевременното реализиране на тяхната продукция и то по най-

краткия път по веригата „производител-потребител“. Все повече са 

производителите, които насочват цялата си продукция или част от нея към 

фермерските пазари, с цел не само директния контакт с купувачите, но и да 

защитят традициите в българското производство и да задоволяват 

консуматорските нужди от „истинска храна“.  

За производителите на биопродукти фермерските пазари са един от 

основните канали за реализация, заедно с биомагазините и електронните 

платформи за онлайн търговия затова е от особена важност местната власт да 

подкрепя провеждането им на територията. 

 Агротуристически продукт 

Налична е ясна връзка между биологичното земеделие и агротуризма, 

заедно с прилежащите му туристическите услуги. Те имат значителна роля в 

бъдещото развитие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

„Крайдунавска Добруджа““. Развитието и разширяването на сектора на 

агротуризма, по специално обвързването му с биологичното производство, може 

да бъде една от алтернативите за подобряване на доходите и потенциалната 

икономическа жизнеспособност на малките ферми и местната общност, но не 

трябва да се счита за универсално средство, приложимо от всички земеделски 

стопанства, търсещи допълнителни доходи. 

Интегрирането на биологично производство с устойчиви форми на 

туризъм е добра практика, даваща големи възможности за нови решения и 
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иновации. Използването на възможностите, които се предоставят от 

съвременните информационни и комуникационни технологии, е задължителен 

елемент в развитието на сектора.  

Изграждането на специфичен агротуристически продукт на територията 

ще осигури:  

 подобряване на икономическите и социалните условия на територията; 

 разнообразяване на икономическите дейности в земеделието; 

 осигуряване по-добър жизнен стандарт и подобряване уменията и 

знанията на работната сила; 

 спиране обезлюдяването на територията. 

Формирането и развитието на агротуристически пазар на територията, и в 

България, изисква обединяването на обектите, предлагащи селски туризъм в 

единна мрежа с марка, гарантираща качество на туристическите услуги. Това е 

възможно чрез въвеждането на единни стандарти на обслужване на туристи и 

налагането на система за категоризация на местата за посрещане на гости в 

планините и селата.  

 Клъстериране 

Биоземеделието е много предизвикателна област от гледна точка на 

маркетинга. Пазарната среда е динамична и наситена с конкуренция повече от 

всякога и се нуждае от неконвенционални методи за подход, гъвкавост и ясна 

визия.  

Създаването на клъстери може да бъде особено успешна стъпка за много 

биопроизводители в посока повишаване на тяхната продуктивност, 

конкурентоспособност и връзка с ключовите партньори. Общите усилия по 

отношение на иновации, обмяна на информация и съвместни промоционални  

активности може да редуцира нивото на разходи и неопределеност, както и 
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значително да разпредели работата между участващите звена с поглед към 

общата цел, която не се изразява само в отговор на конкуренцията извън 

границата на даден (географски) пазар, но и в местната икономика. Сред 

множеството си предимства, клъстерирането може да предложи обща 

комуникационна политика както по отношение на вътрешния обмен на 

информация, така и при създаването на благоприятен имидж пред 

потребителите.  

Клъстерите изискват баланс в усилията и приноса във всички 

маркетингови активности, като винаги се има предвид, че синергичният, а не 

механичният ефект е смисълът на организацията и единствената причина, която 

я прави конкурентна на по-големите участници на пазара.  

Клъстерите в биоземеделието не са по-различни от другите и трябва да 

бъдат ориентирани преди всичко към вниманието на потребителя, неговия вкус и 

изживяване, дори ако това изисква сътрудничество по традиция с отделни 

индустрии като културния и селския туризъм, високите технологии, свободното 

време и посещението на спа-комплекси. Местните биопроизводители очевидно 

трябва да търсят вярната посока напред, обръщайки внимание на ползотворното 

сътрудничество с близки индустрии заради общите интереси и цели в контекста 

на териториалната и локалната специфики. 

 Маркетингови иновации 

Биологичното производство е метод, прилаган основно в малки и средни 

ферми на територията, за които е трудно да постигнат обеми, с които биха 

имали някакви маркетингови предимства. И въпреки че пазарните възможности 

за биопродуктите са големи, рисковете, свързани с производството, са още по-

големи. По принцип печалбата в аграрния сектор е ниска, което възпрепятства 

увеличаването на производството. Затова се подчертава необходимостта от 
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изграждане на система, която да подпомага връзките с производителите и да 

подобрява иновационните дейности.  

Въпреки че се намира в растеж, биологичният сектор в момента не е 

достатъчен, за да осигури желаното развитие на селските райони. За развитие 

на биологичното производство на територията са нужни „маркетингови 

иновации“, не само изразени в дизайна и опаковката на продуктите, 

позиционирането, промоцията или ценообразуването, а и предполагащи нови 

маркетингови подходи и връзки с потребителите. 

Факторите, от конто зависи увеличаването на обема на продажбите и 

повишаването на тяхната ефективност са еднакви за територията, страната и 

чужбина. Най-важният мотив за потребителите да купуват органични продукти е 

свързан със здравето и вкуса, докато аспекти като околната среда и хуманното 

отношение към животните често са вторични мотиви.  

Сред причините, поради които потребителите не купуват биологични 

продукти са, че те считат цените за твърде високи, не намират продуктите в 

магазините, не вярват, че има разлика в качеството, нямат информация за 

естеството на биологичните продукти или имат съмнения доколко продуктите са 

наистина биологични. 

Поради тези причини, за увеличаването на шансовете за пласмент на 

биологични продукти е необходимо сближаване на цените на биологичните и 

конвенционалните хранителни продукти, изтъкване качеството на асортимента, 

създаването на отделни щандове за биологични продукти в магазините на 

големите търговски вериги, увеличаване разнообразието на биологични 

продукта и храни, организиране на промоционални и рекламни кампании и 

осигуряване на комфортна среда за купуване.  
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Влиянието на биологичното земеделие би могло да бъде много значимо и 

да има много по-голям от допускания ефект върху развитието на определена 

територия, която развива целенасочено този сектор. Някои изследователи 

посочват, че биологичното земеделие е културна еволюция, която намира своя 

произход в екологичната култура. Освен всичко останало, фокусът върху 

добрите практики, водещи до развитието на биологичното  земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията, допринася и за това в голяма степен, 

което е още една причина за тяхното проучване и прилагане според 

спецификата на територията. 
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 

Създаването на благоприятна среда, такава която да разкрива 

предизвикателствата, възможностите и добрите практики за развитие на 

биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““, изисква постоянно да се 

актуализират политики, нормативна уредба, да се организират информационни 

кампании, да се осигуряват възможности за обучения, научни изследвания, 

трансфер на технологии, обмяна на добри практики, тоест дейности важни за 

насърчаване на развитието на биологично земеделие.  

Изводът, който се налага в резултат направеното проучване е, че е 

необходимо разглеждане и приемане на важността на проблемите на 

биологичните оператори и като резултат от това създаване на адекватна 

система от мерки за подкрепа на развитието на биологично земеделие и 

друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово „Крайдунавска Добруджа““ . 

Основното предизвикателство може да се обобщи така: 

Стратегическите и нормативни документи и ключовите структури от 

различните сектори, публичен, стопански и нестопански, се нуждаят от 

координация и обединяване на усилията.  

В резултат на проведения анализ могат да се направят следните 

препоръки за използване на възможностите за развитие на биологично 

земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““: 

 постигане на финансова самостоятелност от земеделските 

производители и стопанства, и не само разчитане на субсидии от държавата или 

ЕС; 
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 подчертаване на качеството на биологичните продукти и на разликата 

им с конвенционалните с осъзнаването на значението на самите биологични 

продукти в  икономически, социален и екологически аспект;  

 информираност на земеделските производители за възможностите и 

предимствата на биологичното земеделие и започването или преминаването 

към биологично производство, както и на потребителите за предимствата на 

биологичното производство;  

 ангажиране на местната общност за създаване на доверие в 

производителите и контрола при производството на продукти; 

 обучение за производството, преработката и продажбата на биологични 

продукти с достъп до семинари, работни срещи и посещенията на биологични 

стопанства с познавателна цел; 

 насърчаване и мотивация за предприемаческа активност в сектора на 

биологичното земеделие, сдружаване на земеделските производители, 

произвеждащи биологични продукти; 

 контролиране на производство, дистрибуция и етикетиране за 

изграждане на потребителско доверие. 

СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска Добруджа““следва да насочи 

усилия в посока на: 

 информираност относно възможности за подпомагане на биологичните 

производители през периода 2021 – 2027 г. и насърчаване развитието на сектора 

чрез популяризиращи дейности за ползите от биологичното земеделие; 

 картографиране на местните биологични производства за 

популяризиране на национално и европейско ниво; 

 рекламиране на териториални биологични производства и продукти; 
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 развиване на биологичното предприемачеството сред земеделските 

стопани;  

 подобряване на обучението и подготовката на кадри в земеделието. 

На територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово „Крайдунавска 

Добруджа““ има не малък брой земеделски производители, занимаващи се с 

биологично земеделие и следователно информираност по отношение на 

предизвикателствата и възможностите му. При все това е необходимо е да се 

популяризира и повишава осведомеността относно перспективите, които 

предоставя биологичното земеделие за стабилно и устойчиво развитие на 

земеделските стопанства и развитие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово „Крайдунавска Добруджа““.  
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ  

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЛИДЕР LEADER (Връзки между икономиката на селските райони и 

дейностите за развитие)  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони 

НСИ Национален статистически институт 

ОбА Общинска администрация 

ОСП Обща селскостопанска политика  

ПМС  Постановление на Министерския съвет  

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СО  Сертифициращ орган  

УО  Управляващ орган  

ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел 
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