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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият анализ се изготвя във връзка с проект: „Изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие на МИГ – общини Момчилград и Крумовград в
изпълнение на Споразумение с № РД 50 - 190 / 29.11.2016 г.“. и съгласно договор №5 от
11.02.2018г., сключен между „Местна инициативна група – общини Момчилград и
Крумовград“ и „Географика“ ООД.
В Социално-икономически анализ на МИГ – общини Момчилград-Крумовград
за извеждане на нуждите на територията е отчетен засилен интерес към
животновъдството в района, обхващащ МИГ-а. В тази връзка и с цел да се
идентифицират възможностите и перспективите на сектора, настоящият анализ прави
обстоен преглед на сектор животновъдство в двете общини, като акцентира върху
възможностите за развитие на биологично животновъдство, изискванията към
биологичното отглеждане на животните и стъпките, през които трябва да преминат
животновъдите за реализирането на тази инициатива.
При изготвянето на анализа са използвани официални източници на информация,
като регистрите на БАБХ, МЗХГ, интернет страници на общини Момчилград и
Крумовград и др.
Проучена е нормативната уредба в областта на биологично производство на
растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и
етикетирането.
Проведена е работна среща с представители на Областна служба по земеделие в
гр. Кърджали, в рамките на която са обсъдени причините животновъдите да не се
сертифицират като биопроизводители, капацитета на стопанствата на територията на
МИГ-а да осигуряват храната на животните със собствено производство, възможности
за преработване получената продукция и пазари, на които да има търсене и реализация
на биопродукти.
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1. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО

1.1. Състояние на сектор Животновъдство
На национално ниво тенденцията в развитието на животновъдството е обхваната
в годишния доклад за състоянието и развитие на земеделието от 2017 година. Там е
констатирано, че през 2016 г. националната политика в областта на животновъдството
продължава да бъде насочена към защита интересите на земеделските стопани,
засилване

на

пазарната

ориентация,

повишаване

на

производителността

и

конкурентоспособността на българското производство. Животновъдството остава един
от приоритетните сектори, като подкрепата на сектора по линия на европейските
фондове се допълва от държавните финансови инструменти. Нараства размерът на
схемите за обвързано с производството подпомагане и се увеличава подкрепата за
животни под селекционен контрол, с което се цели ръст на отглежданите животни и
животновъдната продукция, производство на качествена и безопасна за здравето на
потребителите храна, повишаване доходите и жизнения стандарт на фермерите.
През 2016 г. продължава прилагането на класификацията на кланичните трупове
от говеда, свине и овце (агнета) по Скалите на ЕС. Класификацията се използва както за
регистриране и докладване на цените на Европейската комисия, така и за нуждите при
интервенцията и частно складиране. Освен това, с класификацията се цели подобряване
на прозрачността на пазара и повишаване на конкурентоспособността на месните
продукти на европейския пазар.
Оформилата се трайна тенденцията на намаление на броя на стопанствата,
отглеждащи селскостопански животни се запазва и през 2016 г. (с изключение на тези с
биволи), главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. От друга страна,
продължава да се увеличава средният размер на стопанствата, което е предпоставка за
постигане на по-висока ефективност на производството и икономическа стабилност.
През 2016 г. продължава процесът на специализация на производството в
говедовъдството, който е главно за сметка на преминаване на крави от млечно към
месодайно направление.
Министерството

на

земеделието,

храните

и

горите,

чрез

отдел

„Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, проведе
годишно статистическо изследване на брой на селскостопанските животни в България
към 1-ви ноември 2017 година. Резултатите показват незначително намаление при
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почти всички видове животни спрямо 2016 г. – говедата са 539.8 хил. броя, което е с 3.2%
по-малко, овцете са 1 316.1 хил. броя – 3.2% по-малко. Кравите намаляват с 2.4%, но за
сметка на това се увеличават юниците на 2 год. и повече (+32,5%) спрямо 2016 г., което
ще доведе до обновяване или разширяване на стадата. Общият брой на биволите
намалява с 4.6%, а биволиците се увеличават с 9.2% в сравнение с предходната 2016
година. Свинете са 593.0 хил. броя, което е с 3.8% по-малко, но през годината в
кланиците са заклани 1 065 хил. броя свине – с 3.2% повече спрямо 2016 година.
Общият брой на козите се увеличава с 8.0% и към 1-ви ноември 2017 година са 256.5
хил. броя.1.
Към настоящия момент мястото на животновъдството в икономиката на общини
Момчилград и Крумовград е по-скоро незначително, като целият селскостопански
сектор заема много малък дял в приходите от продажби и заетите, а животновъдството
остава

по-слабо

застъпено

от

растениевъдството.

Въпреки

това

добрите

агроклиматични условия и дългогодишни традиции в сектора, както и нишите, които се
отварят на националния и европейски пазар за екологично чиста продукция, представят
нови възможности пред сектора, които да го съживят и да оползотворят потенциала му.
МИГ – общини Момчилград-Крумовград се характеризира с биполярност по
отношение на икономическото си развитие: основните представени сектори са два и са
почти по равно разпределени относно общите приходи: индустрия с 49% и услуги с
43%, следвани от доста по-малкото като обем приходи селско, горско и рибно
стопанство с 8% дял от общите такива. На територията на МИГ-а функционират 20
предприятия в направление селско, горско и рибно стопанство, като те формират 8% от
приходите на територията на МИГ и ангажират 7% от заетите.
В община Момчилград животновъдството има характера на натуралното
стопанство. Отглеждат се предимно крави за мляко и месо, добре развито е и
овцевъдството. В личните стопанства се отглеждат също птици, кози и пчелни
семейства.
В община Крумовград най-добре развити са говедовъдството и овцевъдството.

1

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/livestock_breedin
g/Results_copy4.aspx
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На територията на МИГ-а към 04.2018 година се отглеждат общо 24 695 говеда,
разпределени в 1338 стопанства 2 . В двете общини се отглеждат почти половината
говеда в областта (43%). Средно в едно стопанство се отглеждат по 18,4 животни, при
средно 26 за страната, което говори за силна раздробеност на производството и
съсредоточаване на животновъдството в малки стопански дворове. Най-големият обект
се намира в Крумовград, в с. Чал и в него се отглеждат 413 говеда. В селото се
отглеждат общо 846 говеда. В община Момчилград, най-големите ферми се намират в
селата Момина сълза (334), Соколино (312) и Летовник (263).
В двете общини, съставящи МИГ-а, се отглеждат почти равен брой говеда, като
в Крумовград те са 12 565, разпределени в 787 обекта, а в община Момчилград – 12 130,
разпределени в 551 стопанства.
Регистрираните обекти за овце са общо 470, като в тях се отглеждат 37 384
животни (средно 80 животни в обект). В община Момчилград са съсредоточени поголемите животновъдни обекти, и по-конкретно в селата Балабаново (739), Багрянка
(737) и Садовица (705). В община Крумовград, най-голямата овцеферма е в с. Чернооки
– 618 животни.
В община Крумовград се намират общо 265 обекта, в които се отглеждат 18 013
животни със средна гъстота 59 животни във ферма. В община Момчилград се намират
общо 205 обекта, където се отглеждат 19 371 животни, със средна гъстота 94 животни
във ферма.
Отглеждането на кози също е основен елемент от животновъдството и в двете
общини, като обектите, в които се отглеждат кози са общо 46, с общо 2561 животни
(средно по 56 животни в обект). В Крумовград обектите са повече на брой (28), но са
по-малки – отглеждат се средно 50 животни на обект. В Момчилград се намират 18
стопанства, като в селата Птичар, Каменец и Летовник се намират трите най-големи
обекта, съответно с 220, 188 и 181 животни.
Отглеждането на птици също е застъпено в района, макар и по-слабо. Стокови
кокошки носачки, отглеждани в уголемени клетки, се намират в с. Багрянка,
Момчилград. Производител е „ДЕКСА АГРО“ ЕООД, като капацитетът на
предприятието е 39 744, и към 06/2018 г. е почти максимално изпълнен, като се
отглеждат 39 700 птици.

2

Източник на данните е БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B
2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2
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В ОПР 2014-2020 г. на община Крумовград е приоритизирано устойчивото
капитализиране на местните ресурси чрез биоземеделие, затваряне на цикъла на
агробизнеса и развитие на туристическите услуги, като са заложени мерки за:
Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители:
Анализ на възможностите и потенциала на общината за разнообразяване на земеделско
производство; Въвеждане на алтернативни земеделски култури; Обучения за
земеделски производители върху съвременни и иновационни технологии в земеделието;
Стимулиране

развитието

на

животновъдството;

Стимулиране

развитието

на

биологично земеделие; Модерно оборудване на земеделието за повишаване на
добавената стойност на земеделската продукция; Създаване на сдружение на
селскостопанските производители, съдействие при регистрация и сертификация;
Създаване на информационна система за пазара на земя;
Мярка 2: Затваряне на цикъла на агробизнеса: Създаване на животновъдни
ферми; Стимулиране на връзките между преработващата промишленост и селското
стопанство; Стимулиране създаването на модерни предприятия на хранителновкусовата промишленост; Създаване на публично-частни партньорства за развитие на
агробизнеса; Уедряване и комасация на земеделската земя общинска собственост;
Отдаване на земя под аренда за по-дългосрочен период от време; Изграждане на
общински пазар; Изграждане на пазар за животни; Изграждане на пазар за
селскостопанска продукция.
Предвидените мерки подкрепят сектор животновъдство, неговото развитие,
диверсификация и модернизация. Към момента на изготвяне на междинната оценка на
ОПР (2017 година), обаче, не са реализирани конкретни дейности в тази насока.
Предвид и изчерпването на предвидените за биоземеделие средства по ПРСР, не се
очаква повишаване на активността в това направление до края на програмния период.
В ОПР на община Момчилград 2014-2020 е приоритизирана устойчиво
развиваща се местна икономика на основа на местните ресурси и потенциали, с
повишена атрактивност по отношение потенциала за привличане на инвестиции. Към
Мярка 3 „Изграждане на бизнес инфраструктура” е предвидено създаване на
преработваща фабрика за месо и местни продукти; Създаване на консервна фабрика с
общинско участие; Изграждане на пазар за селскостопанска продукция и живи животни;
Мярка 4 е изцяло насочена към развитие и стимулиране на селското стопанство и
агробизнеса, като тя включва Модернизация на селското стопанство; Информационно
подпомагане на земеделски производители; Увеличаване на площите с трайни
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насаждения; Развитие на животновъдството на база местни традиции в отрасъла;
Развитие на алтернативно земеделие – развитие на биоземеделие, сертифициране на
земеделски производители; Сдружаване на земеделски производители и малки фирми в
областта на земеделието и животновъдството; Затваряне на цикъла – земеделиеагробизнес.
През 2013 г. в община Момчилград е учредено общинско предприятие
„Общински дейности – Момчилград” ЕООД, което се занимава с организиране и
извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска
собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.
Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с
посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на
селскостопански животни с цел добив на суровини и храни, са друга водеща част от
дейността на предприятието.
Вече са направени първи стъпки за насърчаване на местните земеделски
производители, осигурявайки селскостопанска техника за изораване на земеделски
ниви край общинския център. Направени са и първите агрохимични анализи на почвата
в общината, за да се проучи какви култури могат да бъдат отглеждани в различните
населени места. Експериментално в различни райони са засети овощни дръвчета, за да
се проверят условията за създаване на овощни градини като алтернатива на тютюна. На
животновъдите са предоставени ливадите и пасищата за 6-годишно ползване3.
Биологичното земеделие е слабо застъпено в границите на МИГ-а, като има
биопроизводители на плодове (ягоди в Момчилград и плодове в Кърджали), както и на
мед – в с. Птичар, община Момчилград.4
Биологични производители в сектор Животновъдство към момента няма.
В периода 2009-2014 г. в района се работи по проект „Новото тракийско злато“,
който

насърчава

развитието

на

устойчиви

инициативи,

които

насърчават

предприемачеството и съчетават биоземеделие, опазване на природата и развитие на
екотуризма. От 2014г. марката „Новото тракийско злато“ се наследява от мрежата от
фермери и предприемачи в Източните Родопи, развиващи селски и екотуризъм,
основан на природните ресурси, натуралните земеделски продукти и туристическите
атракции. През 2014 г. се създава и фондация „По-диви Родопи“, която наследява
работата на екипа по биоразнообразие и дива природа. 5
3
4

https://www.momchilgrad.bg/bg/zemedelie.html
Източник: интернет сайт на проект "Новото тракийско злато”, http://newthraciangold.eu/index.php
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Земеделските производители на територията на МИГ-а се възползват активно от
предоставяната по ПРСР помощ, видно от таблицата по-долу:

Таблица 1 Субсидии, получени по ПРСР 2014-2020, Източник: http://iacs-online.dfz.bg.

Подмярка на
ПРСР

Подмярка 4.1.

ПРОЕКТ
Община Момчилград

Одобрена
сума на
субсидията
(лв)

Селскостопанска постройка за отглеждане на
животни и складови помещения

1137371

Довършителни дейности и закупуване на
оборудване за кравеферма с капацитет 50 броя
млечни крави в поземлен имот № 007031 в
землището на с. Балабаново

275438,3

Реконструкция, модернизация и надстройка на
кравеферма за 42 броя крави за мляко с торова
площадка в землището на с. Садовица

296320,6

Закупуване на техника за обработка на пасища,
необходима за изхранване на животните в
животновъдна ферма с 45 крави

140617,5

Изграждане на козеферма за оборно
отглеждане на 500 броя кози за мляко и
техните приплоди в имот № 000142 в
землището на с. Садовица
Общо

782819,6
2 632 567

Община Момчилград
Подмярка 6.1
Подмярка 6.3

Стартова помощ за млади земеделски стопани
- ОБЩО 13 ПРОЕКТА
Стартова помощ за развитието на малки
стопанства - ОБЩО 16 ПРОЕКТА
Община Крумовград

Подмярка 6.1

Стартова помощ за млади земеделски стопани
- ОБЩО 2 ПРОЕКТА

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки
стопанства - ОБЩО 8 ПРОЕКТА

Общо

635635
469392

97790
234696
1 437 513

Биологичното земеделие в България става все по-популярно като понятие и
широкопромотирано в публичното пространство и в стратегическите документи на
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национално и местно ниво. Това е сектор, в който популярността на названието и
търсенето предшества предлагането. Това е една пазарна ниша, която предлага нови
възможности на земеделските производители. Търсенето се увеличава прогресивно в
последните 5 години, особено в по-големите градове в България, което дава
възможности и за диверсификация на предлагания асортимент от продукти.
Сертифицираните производители на биопродукти в България нарастват в пъти, както и
площите, сертифицирани за биопроизводство. Голяма част от биопродуктите са
предназначени за износ.

1.2. Силни и слаби страни, възможности и заплахи
Националната стратегия за устойчиво развитие на селското стопанство 20142020 година, прави подробен анализ на биопроизводството в страната. В стратегията е
направен подробен разбор на силните, слабите страни, възможностите и заплахите на
национално ниво, които са послужили като основа за направения анализ на местно
ниво:
СИЛНИ СТРАНИ
 Българските биологични продукти са качествени и конкурентноспособни – по
неофициални данни повече от 90% от българските биологични продукти се
изнасят в страни от ЕС, САЩ и Япония;
 Броят на сертифицираните биологични производители, преработватели и
търговци в България расте устойчиво. За последните 7 години броят им се
увеличил почти 10 пъти;
 Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България са
40378 ха, като през последните 7 години са се увеличили 7 пъти;
 По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, билки
и гъби България е на второ място в ЕС, по брой на сертифицирани пчелни
семейства: на четвърто;
 България е най-големият производител на биологично розово масло в света;
 Политическа воля за развитие на биологичното земеделие;
 Национална нормативна уредба за биологичното земеделие, хармонизирана с
изискванията на Европейския съюз;
 Изградени административни структури за биологично земеделие към
Министерство на земеделието и храните: отдел „Биологично земеделие” и
Постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие;
 Изградената система за надзор и сертифициране гарантира качество, произход и
проследяемост на биологичните продукти и храни;
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 Много добро взаимодействие между МЗХ и заинтересованите страни за
развитие на биологичното земеделие;
 Одобрени от министъра на земеделието и храните органи за контрол и
сертификация на български биологични продукти;
 Браншова организация на производители на биологични продукти;
 Браншова организация на търговците на биологични продукти;
 Неправителствени организации, активно работещи в сферата на биологичното
земеделие;
 Български консултанти по биологичното земеделие в различни консултантски
организации;
 Практически опит за прилагане на технологии за биологично земеделие
включително чрез адаптиране на чужд опит;
 Биологичното земеделие се припознава като инструмент за устойчиво местно
развитие;
 Подпомагане за биологично растениевъдство и биологично пчеларство по
Програмата за развитие на селските райони (Мярка 214);
 Аграрен Университет - Пловдив обучава студенти в специалност „Биологично
земеделие” за ОКС „Бакалавър”
 Лесотехнически Университет - София и Тракийски Университет - Стара Загора
предлагат отделни избираеми дисциплини или модули по Биологично земеделие;
 Конкурентни цени на някои производители на биологични продукти на
международния пазар;
 Специализирани магазини за биологични продукти и храни и специализирани
форми на маркетинг - директно и абонаментно снабдяване. Повечето търговски
вериги предлагат биологични храни;
 Законът за ГМО предвижда минимални отстояния от площи заети с биологично
производство;
 Вътрешния пазар на биологични продукти е в процес на развитие и постоянно
нарастване на броя на търговските обекти и брой на артикулите през последните
7 години;
 Биологичното земеделие допринася едновременно за изпълнение на целите на 3
конвенции на Обединените нации: Конвенция за биологичното разнообразие,
Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Конвенция
на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването (Европейска
конвенция за ландшафта);
 Биологичното земеделие предлага възможности за допълнителна заетост в
селските райони на страната.
СЛАБИ СТРАНИ
По отношение производството и преработката на биологична продукция:
 Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за биологичните
земеделски производители;
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 Банките трудно кредитират биологично производство и преработка,
компенсаторните плащания за биологично земеделие по Мярка 214 от ПРСР не
се приемат от банките като гаранция за отпускане на кредит;
 Цената на сертификацията за дребните фермери (под 1 ха) е прекалено висока;
 Компенсирането на разходите за сертификация по Мярка 214, изчислени на база
площ е прекалено относително;
 Разходите за сертификация на биологични животни не се подпомагат по Мярка
214 (с изключение на пчелни семейства);
 Разходите за биологично отглеждане на животни не се компенсира по Мярка 214
 Липса на финансово подпомагане за биологично животновъдство;
 Липса на финансово подпомагане за биологична преработка;
 Недостатъчно познаване на същността, методите на производство
философията на биологичното земеделие сред земеделски производители;
 Почти всички препарати за биологична растителна защита,
подобрители и торове са вносни, което оскъпява производството;

и

почвени

 Липсва производство на биологичен фураж;
 Негативно отношение към биологичното земеделие от страна на служители в
общинските и държавните администрации – демотивират кандидатите за
биологично производство;
 Непознаване на биологичните препарати за РЗ от страна на служителите на
БАБХ, което води до неефективен контрол, санкции и демотивация на
производителите;
 Липса или прекалено малък брой преработвателни предприятия за биологични
продукти;
 Биологичните производители са изключени от списъка с възможните
работодатели, които могат да ползват социални програми и мерки за наемане на
безработни;
 Липса на сертифицирани кланици;
 Липсва информация за произведените количества биологични продукти в
страната;
 Невъзможност от окрупняване в достатъчно големи територии на едно място за
голямо биологично производство;
 Недостатъчно квалифицирана и мотивирана работна сила;
 Няма отделен списък на разрешените в биологичното производство подобрители
на почвата и продукти за растителна защита в Списъка на разрешените за
употреба в Република България торове, подобрители на почвата и продукти за
растителна защита от БАБХ;
 Прекалено дълги и тромави процедури за регистрация на биологични продукти
за растителна защита, торове и почвени подобрители;
 Няма гаранции за тези, които започват биологично производство, че в близост
няма да се развива застрашаваща биологичното земеделие дейност;
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 Интернет продажбите на биологични продукти не са включени в системата на
контрол;
 Слабости по отношение на развитие на пазара и формиране на потребителско
търсене на биологични продукти
Все още много нисък дял на българските биологични продукти на българския
пазар (под 10%) причинено от:
 Ограничен асортимент на биологичните продукти поради:


Недостатъчен
продукция;



Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за преработватели
на биологична продукция.

брой

преработвателни

предприятия

за

биологична

 Липса на мрежа за дистрибуция;
 Недостатъчни обеми продукция от биологично земеделие за навлизане в
големите вериги магазини;
 Липсват нагласи за сдружаване сред биологичните производители;
 Преработката на биологични продукти е извън района на производство дори
извън страната;
 Липсва специализирана борса за биологични продукти;
 Биологичните храни не са включени в програми от типа „Училищно мляко” или
„Училищен плод”, няма обществени кухни и заведения за обществено хранене,
които да предлагат био храни;
 Няма формирано потребителско търсене на биологични продукти причинено от:


Липсва стратегия за промоция на вътрешния пазар



Частични опити за промоция на биологичните продукти



Ниска покупателна способност на населението

 Няма пазарни проучвания и анализи за продукти на биоземеделие;
 Недостатъчно информация и популярна литература
биологичното земеделие, ориентирана към потребителите;

по

въпросите

на

 Недостатъчно финансиране за представяне на био продуктите на национални
изложения (липсва сигурност и предвидимост);
 Ниско ниво на информираност за опазване на околната среда в обществото;
 Няма практика за използване на разнообразни методи за продажба включително
„продажба на зелено“ (фючърсна сделка )
Слаби позиции на българските биологични продукти на външния пазар поради:
 Експорт не на крайни продукти, а на суровини;
 Малък брой (3-4) български търговски марки на външния пазар;
 Липсва стратегия за разпространение на информация на външния пазар;
 Няма достатъчно информация за външния пазар на биологични продукти.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
 Търсенето на биологични продукти в световен мащаб расте непрекъснато през
последните 20 години. Оборота от продажбите на био продукти в края на 2010 г.
се оценява на 59 милиарда долара, като увеличението за периода 2000 - 2010 е
повече от три пъти;
 Цените на храните в световен мащаб нарастват, цените на биологичните храни и
напитки - също. Биологичните храни са по-скъпи от конвенционалните, като
разликата в цените се движи в диапазона от 30 до 100%, в отделни и случаи и
повече;
 Голяма част от земеделската практика в малките ферми в България е с ниско
влагане на минерални торове и пестициди. В животновъдството голяма част от
практиката е екстензивна;
 Изключителни природни дадености за развитие на биологичното земеделие в
България;
 Биологичната козметика се радва на изключителен интерес от страна на
потребителите в ЕС, Северна Америка и Япония. Традиционните за България
етерично - маслени култури вече се отглеждат по биологичен начин. С малко
усилия и ноу - хау България може да предлага краен продукт с висока принадена
стойност;
 Има фондове и програми за биологично земеделие на ниво ЕС о Биологичното
земеделие използва много повече ръчен труд, с което предлага реална
възможност за заетост в селските райони на страната;
 Новата Общата селскостопанска политика на ЕС (2014-2020г.) предвижда посериозна подкрепа за производства, щадящи околната среда и хуманно
отношение към животните - агроекология и подпомагане на високо качествени
продукти;
 Има програми за финансиране насочени към устойчивото развитие, а
биологичното земеделие е ефективен подход за постигане на устойчиво развитие;
 Съществува реално търсене на български биологични продукти от много
европейски компании:


В България има система на защитени територии, където е възможно да се
произвежда по методите на биологичното земеделие, местните хора да
печелят добре от запазената природа;



Вече се развива и алтернативен туризъм, който може да ползва продуктите
на биологичното земеделие;



Има добър имидж на българските земеделски продукти на външния пазар.

 България има уникални продукти, които може да произведе (билки, рози, диви
гъби и др.) и за които е конкурентоспособна;
 Големите вериги магазини започват да внасят биологични земеделски продукти
и това стимулира българското производство и пазар;
 Съществуват местни породи и сортове, които могат да направят биологичното
производство по-рентабилно;
 Съвременните ИКТ разполагат с огромни възможности за разпространение на
информация, съвместна работа, ефективна реализация на продукцията и т.н.;
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 Съществува информационна мрежа на неправителствените организации (НПО),
работещи за опазване на околната среда и устойчиво развитие, която може да се
използва за кампании за популяризиране на биологичното земеделие,
комуникации и др.;
 Термините „био“, „еко“, „органично“ вече са защитени от българското
законодателство, а Българската Агенция за безопасност на храните успешно
контролира спазването на закона, „био ментетата” вече не са проблем за
българските потребители.
ЗАПЛАХИ
 Силна раздробеност на земеделските имоти включително и при дребните
земеделски стопанства;
 Липса на реален пазар на земеделска земя в България;
 Липса на предприемаческа култура у българите включително
организационна култура на българските земеделски производители;

ниска

 Застаряващо население;
 Миграция;
 Ниска покупателна способност;
 Минималните граници на земеделските
подпомагане като изисквания на ЕС;

стопанства

за

получаване

на

 Голяма конкуренция на готови биологични храни от другите европейски страни;
 Трудна и скъпа охрана на земеделските земи;
 Амортизирана и лоша земеделска инфраструктура.
Макар този анализ да е актуален към 2014 година, основните заключения от него
са валидни и към днешна дата. Настъпилите промени са в посока: обединяването на
биопроизводителите в организации; разпространението на биопродукти става пошироко като вече намират мястото си и в големите хранителни вериги и в малки
квартални магазини, кето ги прави по-достъпни за всеки купувач; става популярно
организирането на така наречените „фермерски“ пазари, където биопроизводителите да
предлагат директно своята продукция.
Направен е SWOT анализ, който да оцени обективно силните и слабите страни
на животновъдството на територията на МИГ – общини Момчилград-Крумовград и да
направи реална оценка на готовността на сектора за преминаване към биопроизводство.
Направена е и експертна количествена оценка на елементите на SWOT анализа. Така,
например, всяка от приложените формулировки за силни, слаби страни, възможности и
заплахи получава балова оценка (1 до 5). За да се намали субективизма при поставянето
на оценките, като нормализатор използваме следната скала:
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Оценка
1
2
3
4
5

Изпълнено условие
Факторът има слабо или незначително влияние върху развитието на
биоземеделието на територията на МИГ-а
Факторът има слабо влияние върху развитието на биоземеделието на
територията на МИГ-а
Факторът има съществено влияние върху развитието на биоземеделието на
територията на МИГ-а
Факторът има силно влияние върху развитието на биоземеделието на
територията на МИГ-а
Факторът има определящо значение за развитието на биоземеделието на
територията на МИГ-а

Този тип оценки, макар и субективни и експертни, могат да спомогнат за
ранжирането на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, и съответно да
послужат за формулирането на по-адекватна стратегия за развитие. Оценката е и
графично илюстрирана.
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СИЛНИ СТРАНИ

Наличие на благоприятни агроклиматични
условия за развитие на животновъдството

Необходимост от технологично време и
инвестиции за преминаване към биологично
производство

5

2

Липса на големи замърсители, добре
съхранена природа без изразени екологични
проблеми

Недобро познаване на процедурите за
сертификация за биологично производство

3

2

Засилен интерес към развитие на
животновъдството

Липса на преработващи предприятия за
биологичната продукция

4

1

Добре усвоен поземлен ресурс за развитие на
аграрния сектор

Нисък инвеститорски интерес на територията
на МИГ

3

3

Традиции в земеделието, изграден
животновъден район

Необходимост от внос на зърнени фуражи

4

3

Развито говедовъдство, овцевъдство,
козевъдство

Недобра материално-техническа база, която ще
има нужда от подобрения и преработка за
преминаване към биологично производство

3

4

Преобладаващо екстензивно животновъдство,
което позволява по-лесен преход към
биопроизводство

Ограничения при биологичното
животновъдство, които повишават
себестойността на продукцията

3

4

Наличие на пасища, които да осигуряват част
от обемистия фураж, необходим за биологично
отглеждане на животни

Отдалеченост на пазарите за биопродукция

5

1

Наличие на сертифицирани биопроизводители
на пчелни продукти

Намаляване на работната сила и
възпроизводствения потенциал в общината,
което лимитира възможностите за нови
инициативи

3

Страница
18

СЛАБИ СТРАНИ

2

ВЪЗМОЖНОСТИ

Наличие на Местна инициативна група с
изградена стратегия, приоритизираща
биопроизводството

4

Приоритизиране на биопроизводството на
национално и европейско ниво

4

Повишена добавена стойност на
биопродукцията

4

Засилен интерес към биопродукти и изградени
пазари на биопродукция в страната и чужбина

2

Създадени организации на
биопроизводителите

2

Засилване ролята на животновъдството в
икономиката на общината – производство и
търговия на биопродуки и храни;

Спиране на финансирането за биопроизводство

5

5

Пълноценно използване на ПРСР за
стимулиране на биопроизводството;

Ненамиране на пазар за произведената
продукция

5

3

Стимулиране на предприемачеството с цел
повишаване заетостта и генериране на растеж;

Неотговаряне на изискванията на контролните
органи

5

3

Създаване на преработващи предприятия за
биопродукция;

3

Създаване на отличим и разпознаваем местен
продукт
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ЗАПЛАХИ

3

2

Диверсификация на местната икономика

3

Създаване на нови възможности за заетост и
перспективно развитие пред местното
население

Според направения анализ са идентифицирани общо 33 фактора, от които 14 се класифицират като силни страни, 9 като слаби, 7
са възможности и 3 – заплахи.
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Класификация на факторите Брой на
характеристиките

Обща оценка

Възможности

7

21

Заплахи

3

15

Силни страни

14

39

Слаби страни

9

33

Общо

32

108

Силните страни са с преобладаващ брой над слабите, но факторите се отличават
с ниска тежест – с преобладаващо слабо влияние върху развитието на биоземеделието
на територията на МИГ-а. Слабите страни са много по-малко на брой, но с
преобладаващо съществено и силно влияние, което резултира в обща оценка със
сравнително малка разлика – 33 за слабите страни и 39 – за силните. Същата е
ситуацията при външните фактори – възможностите са повече, но имат по-малко
значение за развитието на биоживотновъдството, докато идентифицираните заплахи са
едва 3, но са с максимална тежест и биха могли да компроментират цялата инициатива.

Фактори

Вътрешни (S/W) Външни (O/T)

Общо

Положителни (S/O)

39

21

60

Отрицателни (W/T)

33

15

48

Общо

72

36

108

Оценката на факторите, показва, че Вътрешните фактори имат потенциално посилно въздействие от външните на база обща оценка. В случая, обаче превес имат
вътрешните фактори, най-вече поради своя брой. Индивидуалното влияние на всеки
един от тях е минимално, и единствено кумулирането им има силен ефект. Външните
фактори, обаче, са достатъчно влиятелни сами по себе си да повлияят на
биопроизводството на територията на МИГ-а и индивидуално. Така, например,
спирането на субсидиите за биопроизводството би имало възспиращ ефект върху
желаещите да се сертифицират за биопроизводство, въпреки всички вътрешни фактори,
които им дават сравнителни предимства и добри условия за развитие.
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Същото важи и за положителните фактори, които са с по-силна оценка от
отрицателните, най-вече поради общия си брой. В този случай единствено
кумулираният ефект от всички тези фактори би имал позитивно влияние върху
развитието на биоживотновъдството.
На база на установените съотношения, бихме могли да генерираме следния
профил на SWOT факторите:

SWOT анализ
Възможности
40
35
30 21
25
20
15
10
5
Слаби33

Силни
39

0

15

Заплахи

Триъгълникът, сключен между точките, изразяващи оценките на силните страни
и възможности, е най-голям, което е най-благоприятното разпределение на външните и
вътрешните фактори. Тази конфигурация е подходяща за възприемане на „офанзивна
стратегия“ – т.е. добрите вътрешни условия и благоприятната външна среда създават
предпоставки да се предприемат действия към реализиране на стратегията.
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2. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН
Животновъдството има огромно значение в световен мащаб, като това значение
е не само икономическо, но и социално и екологично. Животновъдтсвото в някои
райони е начин за запазване на традициите и културното наследство, трупано с векове.
Въздействието на животновъдството върху околната среда е значително,
особено като се вземе предвид, че животновъдният сектор наема 30% от повърхостта на
земята, незаета с лед, и използва около 80% от земеделската земя в световен мащаб. То
генерира по-голямата част от парниковите газове от селскостопанския сектор, общо
14,5% от генерираните от човека парникови газове, надвишаващо тези от транспорта.
Този сектор е и основен консуматор и замърсител на водните ресурси. Именно поради
тези причини, обръщането към биологично животновъдство има ключово значение.
Към настоящия момент на територията на МИГ – общини МомчилградКрумовград няма регистрирани биопроизводители. Поради тези обстоятелства,
настоящият анализ има за цел да обезпечи с достатъчно информация и да даде ясна
представа за изискванията към биологичното отглеждане на животни, спецификите в
грижата за тях и условията им на живот, храна, които да подпомогнат процеса към
преминаване към биопроизводство на съществуващи и бъдещи животновъди на
територията на местната инициативна група.
Според проучвания, които оценяват последствията от преминаването от
конвенционално към биологично земеделие, успехът на този процес зависи от
мотивацията на фермерите, ситуацията, в която се намира производството, но и от
началната структурата и практики по време на конвенционалното производство. Така
например, по-труден е процесът при млечните крави, птиците и свинете. Интересно е
да се отбележи, че преминаването на ферми със смесено животновъдство преминава
по-успешно и те са икономическо по-устойчиви. 6
Преди една ферма да премине от конвенционално към биологично производство
е необходимо да си отговори на следните въпроси:
1. Има ли близък пазар, който е готов да заплаща за биологична продукция?
2. Има ли в близост преработвателни предприятия, кланници или други
съоръжения, в случай, че има нужда от по-нататъшна преработка?
6

(PDF) Organic Livestock Farming: Challenges, Perspectives, And Strategies To Increase Its Contribution To
The Agrifood System’s Sustainability – A Review. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/286926550_Organic_Livestock_Farming_Challenges_Perspectives_A
nd_Strategies_To_Increase_Its_Contribution_To_The_Agrifood_System%27s_Sustainability_-_A_Review
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3. Икономически обосновано ли е преминаването към биологично животновъдство
за съответната система на производство? Трябва ли да се преработват
помещенията за отглеждане на животните? Притежава ли се достатъчно земя, за
да се отговори на изискванията? Преди началото се пресмятат необходимите
инвестиции, като се съобразяват и повишените разходи за храна на животните.
4. Отглеждането на органичен фураж, който трябва да се осигури е основно
изискване? Налични ли са земята, техниката и работната сила?
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28.06.07 относно
биологично производство и етикиране на био продукти и отмяна Регламент (ЕИО) №
2092/91, „биологично производство“ означава използване на метод на производство,
съответстващ на определените в гореспоменатия регламент разпоредби, на всички
етапи на производство, обработка и разпространение.

2.1. Нормативни изисквания и национални приоритети
Българските биологични продукти са качествени и конкурентноспособни – по
неофициални данни повече от 90% от българските биологични продукти се изнасят в
страни от ЕС, САЩ и Япония.
Броят на сертифицираните биологични производители, преработватели и
търговци в България расте устойчиво. За последните 7 години броят им се увеличил
почти 10 пъти.
Отглеждането на животни по биологичен начин е нормативно определено в
рамките на Европейския съюз още през 90-те години на 20 век, а към 2007 година се
транспонира и в българското законодателство.
От началото на 90-те години, когато влизат в сила първите официални правила
за биопроизводство в Европа, пазарите на биологични продукти в развитите страни се
увеличават с около 20% годишно поради нарасналото търсене. Последните реформи на
общата селскостопанска политика, насърчаваща пазарната ориентация и доставянето на
качествени продукти за удовлетворяване на потребителското търсене, допълнително
стимулират пазара на биологични продукти. В този контекст законодателството в
областта на биологичното производство изпълнява все по-важна роля в рамките на
селскостопанската политика и е тясно свързано с развитието на селскостопанските
пазари. През шестнадесетте години на своето действие първият Регламент за
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биологично земеделие в ЕС (Регламент ЕИО 2092/91) претърпява редица изменения и
допълнения, което налага разработването и приемането на нова нормативна уредба в
областта на биоземеделието. Така от 01.01.2009 г. влиза в сила базовият Регламент ЕО
834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент ЕИО 2092/91, както и Регламент ЕО 889/2008 за определяне
на подробни правила за прилагането му.7
На национално ниво законодателството в областта на биологичното земеделие
се урежда със Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (В сила от 01.01.2007 г.) и Наредба № 1 от 7 февруари
2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни,
тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от
2013 г.).
Министерство на земеделието и храните осъществява държавната политика,
свързана с надзор и контрол в областта на биологичното производство и гарантира
спазването на изискванията на Регламент (EO) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1) и неговите
регламенти за изпълнение, които образуват правната рамка в областта на биологичното
земеделие на равнище ЕС.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закон за прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), министърът на
земеделието и храните провежда политика на качество съгласно европейските
регламенти. Компетентното звено, определено съгласно устройствения правилник на
Министерство на земеделието и храните, което подпомага Министъра на земеделието и
храните при провеждане на Политиката на качество в областта на биологичното
земеделие, е отдел „Биологично земеделие”. Отделът осъществява държавната
политика, свързана с надзор и контрол в областта на биологичното производство и
гарантира спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.
Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка,
означаване и търговия със земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и

7

Карова, А., Развитие на законодателството в областта на биологичното земеделие, НОВОСТИ В
НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСНВАНИН ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИН И ЕС, Ново
знание, бр. 78
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фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (EO) №
834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и Наредба № 1 се осъществява от
контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС,
наричани „контролиращи лица“.
Контролиращите лица са местни и чуждестранни лица – търговци по смисъла на
Търговския закон или на законодателството на държава членка на ЕС, или на държава
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили
разрешение от министъра на земеделието и храните. За извършване на контролна
дейност контролиращите лица получават разрешение от министъра на земеделието и
храните, в което се вписва кодов номер. Контролът за спазване на правилата за
биологично производство, преработка, означаване и търговия със земеделски продукти,
продукти от аквакултури, храни и фуражи се осъществява на основа на договор за
контрол и сертификация, сключен между оператор и контролиращо лице.
На сайта на Министерство на земеделието, храните и горите се поддържа
информационна база данни на лицата, получили разрешение от министъра на
земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на
биологичното производство. Базата данни съдържа кодов номер на контролиращото
лице, разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС и неговата валидност, име и лого на
контролиращото лице. Към настоящия момент на 2018 г. право да извършват тази
дейност имат 17 контролирани лица – „Балкан Биосерт”, „Кю Сертификейиънс”,
„Серес“, „Лакон“, „Контрол Юнион Сертификейшънс“, „Био Еллас“, „Екогрупо
Италия“, „Биоагричерт Италия България“, „СЖС България“, „Булгарконтрола“,
„Австрия Био Гаранти“, „Агенция за биологична сертификация“, „Космосерт“, „Маком
Сертифициране“, „Агро Органик Контрол“, „БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН” ЕООД

и

„НУТРАМЕД“ ЕООД. Всяко от контролиращите лица притежава кодов номер, който
задължително се поставя на етикета на всеки продукт, който се предлага като
биологичен. Контролът за спазване правилата за биологично производство, преработка,
означаване и търговия се осъществява на основата на договор за контрол и
сертификация, сключен между оператор (земеделски производител, преработвател или
търговец на храни) и контролиращо лице.
В Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти са разписани подробни правила за
етикетирането на биологичните продукти, които са задължителни за всички оператори,
включени в системата на контрол. В средата на 2013 г., влезе в сила задължителната
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употреба на т. нар. лого „зелен лист“ за всички биологично сертифицирани земеделски
продукти и храни. То включва задължителното изписване на кода на съответната
държава, където е произведен продуктът, кодовият номер на сертифициращия орган,
както и произхода на земеделския продукт (или неговите съставки, ако продуктът е
многокомпонентен) – дали е от ЕС, извън ЕС, или пък съдържа както съставки,
произведени в ЕС, така и извън него, както е възможно много често при
многокомпонентните продукти.
В стратегическите документи в националното пространство, биопроизводството
е приоритизирано. В стратегия за устойчиво развитие на земеделието, Приложение 7, са
дадени стратегически насоки за развитие на биологичното земеделие в България, които
са насочени към повишаване конкурентоспособноста на сектора, създаване на отличим
пазарен продукт; квалифициране на кадрите в сектора; обществена ангажираност:
 Стратегическа цел 1 „Увеличаване на броя на биологичните производители и
преработватели, по-ефективно и конкурентноспособно биологично
производство”;
 Стратегическа цел 2 „Българските биологични храни и напитки са познати и
търсени от българските потребители и се продават добре на международните
пазари”;
 Стратегическа цел 3 „Ориентирани към практиката научни изследвания,
образование, обучение и консултантска дейност в областта на биологичното
земеделие”;
 Стратегическа цел 4 „Всички заинтерсованите страни участват активно в
разработването и прилагането на националните политики в сферата на
биологичното земеделие”.
Въпреки приоритетното извеждане на сектора и неговото бурно развитие и
увеличено търсене на пазара в последните години, няма валиден Национален план за
развитие на биологичното земеделие в България. Такъв има действащ за периода 20062013 година, след което не е разработван нов.
В Програмата за развитие на селските райони е предвидена отделна мярка 11
„Биологично земеделие“, която стартира през март 2017 година. За прилагането на тази
мярка е приета НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. Бенефициентите по тази мярка
трябва:


Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент
(ЕС) № 1307/2013 г. (38б от ЗПЗП);
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Да са земеделски стопани (физически, юридически лица и еднолични
търговци);



Да ползват земеделска площ въз основа на правно основание, регистрирано
в ОСЗ, съгласно чл. 41 от ЗПЗП;



Да бъдат регистрирани в ИСАК.

Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното
направление по реда на тази наредба е 0,5 ха при минимален размер на земеделския
парцел 0,1 ха.
Допустими за подпомагане комбинации от направления на един и същи
парцел са:
1. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство за
периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи;
2. биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражни
култури и постоянно затревени площи;
3. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство
само за постоянно затревени пасища и фуражни култури.
Допустими за подпомагане комбинации с направления от други мерки за
един и същи парцел са:
1. биологично животновъдство със заявени парцели по направление „Биологично
растениевъдство“ за постоянно затревени площи и фуражни култури по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. биологично животновъдство със заявени животни по направление „Опазване на
застрашените от изчезване местни породи“ по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
3. биологично растениевъдство и биологично животновъдство с едни и същи парцели и
по направление „Контрол на почвената ерозия“ по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
Освен

Мярка

11,

биопроизводителите

са

подпомагани

от

мярка

10

„Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., като редът са прилагането и се урежда с НАРЕДБА № 7 от 24 февруари
2015 г.
Въпреки предвидените мерки и приоритизирането на сектора, с проектозаповед
от 2018г. за изменение Наредба № 4 от 2015 година се преустановява приемането на
документи за подпомагане на биологичните производители: „Предвид очакваното
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изпълнение на мярката и ограничените финансовите ресурси за поемане на нови
ангажименти, както и изискванията на чл. 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1305/2013., ангажиментите по мярка 11 „Биологично разнообразие“ от ПРСР 2014-2020
г. да се поемат за период от пет до седем години, в преходни и заключителни
разпоредби в § 30 се указва, че през кампания 2018 няма да се прилагат разпоредбите
на чл. 17, ал.4, 5 и 6 от Наредба № 4 от 2015 г.“. С промяната се цели да се отговори на
предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., задълженията за изключване на двойното
финансиране, което може да е породено от настъпилите изменения в приложимото
европейско законодателство, ограниченията в разполагаемите финансови средства по
мярката, намаляване на тежестите за бенефициентите и контролиращите лица и
съответно прилагащата администрация, като се предоставят възможности за ефективно
управление на наличните финансови средства по мярката. 8
Със Заповед № РД 09-192 от 28.02.2018 г се взема окончателно решение да не се
отварят Мярка 10 и 11 към 2018 година.
По Мярка 10 e допустимо кандидатстване само за опазване на местни породи в
животновъдството, ако има средства за това. В периода от 2014 до 2020 г. по схемата
„Биологично земеделие“ има отделени 102 млн. евро. Към началото на 2018 година са
изплатени средства в размер на 49.9 млн. евро, като специфичното при плащанията по
схемата за биопроизводство е осигуряването на финансиране в рамките на 5
последователни финансови години.
Бързото изчерпване на средствата по мярката за биологично земеделие се
наблюдава и в предходния програмен период. Това свидетелства за големия интерес и
активност на биопроизводителите. Освен това, самата мярка не подлага на
приоритизация самите дейности, с което предоставя широк достъп до средствата и на
не толкова нуждаещи се производства. Невъзможността да се отговори на този интерес
с финансово обезпечаване може да бъде спирачка за устрема на сектора и недоброто
приоритизиране на национално ниво да се превърне в пречка за биопроизводителите.
В изменението на програмата е включено и Регламентиране на изпълняваните
биологични дейности за биологично животновъдство по отношение на дребни
преживни животни (овце и кози), които могат да бъдат отглеждани за производство на
мляко или месо, както и за комбинация от двете.
8

Д О К Л А Д от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, стр.4-5,
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3246
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През

2009

година

е

учредена

браншова

организация,

обединяваща

производителитe, преработвателите и търговците на биологични суровини и продукти в
България - Българска Асоциация Биопродукти.

2.2. Изисквания за биологично отглеждане на животните
Изискванията за биологично отглеждане на животни са поставени в Наредба №
35 от 30.08.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство
на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху
тях.
Основни принципи, водещи и основополагащи философията на биологичното
земеделие са:


Да разглежда фермата като една система или „организъм“, който съществува в
контекста на локална екосистема;



Да запазва баланса във взаимоотношенията вътре в самата фермерска система,
както и тези между фермерската система и заобикалящата я екосистема;



Да запази определена степен на биоразнообразие в системата;



Да стимулира биологичната цикличност на системата;



Да извлече максимална полза от слънчевата енергия и да намали използването
на всички видове външни влагания до абсолютния минимум.



Да запази отношенията със заобикалящата екосистема. 9
Що се отнася до животновъдството, тези принципи биха могли да се сведат до:



рециклиране на отпадъците и страничните продукти с растителен и животински
произход като ресурс в растениевъдството и животновъдството;



опазване на здравето на животните чрез насърчаване на естествените защитни
сили на животното, както и подбор на подходящи породи и животновъдни
практики;



прилагане на животновъдство, приспособено към мястото и свързано със земята;

Костадинова, П., Попов, В. „Основни принципи и методи на биологичното земеделие“,
Издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бр. 3, юли–септември
2012; ISSN: 1314-5703
9
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осигуряване на висока степен на благосъстояние на животните, като се отчитат
специфичните за съответния вид потребности;



произвеждане на продукти на биологичното животновъдство от животни, които
от раждането си или излюпването си през целия си живот са отглеждани в
стопанства с биологично производство;



подбиране на породи съобразно способността на животните да се приспособяват
към местните условия, тяхната жизнеспособност и устойчивост към болести или
здравословни проблеми;



хранене на животните с биологични фуражи, чиито съставки са със земеделски
произход от биологично земеделие и естествени вещества от неземеделски
произход;



прилагане на животновъдни практики, които укрепват имунната система и
засилват естествените защитни сили срещу болести, и които включват редовно
движение и достъп до открити пространства и пасища;



изключване на отглеждане на изкуствено индуцирани полиплоиди.
Важна идея в биологичното животновъдство е, че на животните трябва да се

осигури среда, която е подходяща за специфичните за вида им нужди. В това
отношение най-практикуваните методи включват:


Постоянен достъп до отворени пространства;



Добра паша, за да се посрещнат адекватно хранителните им и поведенчески
нужди;



Забрана на връзването или изолирането на животните;



Подходящ подслон;



Малка гъстота на животните;



Усилия да се намали времето при транспорт на животните;
Общите принципи на биологичното животновъдство също така не допускат

използването на рeшетъчни и силно релефни (оребрени) подове в помещенията за
почивка.
Най-същественото

предимство

на

биологичното

земеделие

пред

конвенционалното е в екологичен аспект. Системните проучвания показват подобрение
на голям брой показатели:


не се замърсява с агрохимикали селскостопанската продукция; подобрява се
почвената структура и се подържа баланса на почвените микроорганизми;
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защитата на земеделските култури от болести, неприятели и плевели се базира в
най-голяма степен на биологичното равновесие в агроекосистемите и на
използването

на

природосъобразни

методи;

оползотворяват

се

пълно

естествените, местни и възстановими ресурси;


намалява се значително консумацията на енергия;
Недостатъците на биологичното земеделие са свързани с:



добивите са по-ниски в сравнение с конвенционалното, особено през първите
години на конверсията;



себестойността на продукцията е по-висока, което се дължи на влагането на
повече ръчен труд, по-малки производствени единици и специалните изисквания
за преработка, пакетиране и търговия;
Въпреки тези недостатъци, биологичното земеделие може да произведе

достатъчно храни, които да покрият в перспектива Европейските, а дори и световните
потребности.
За биoлогичното животновъдство е характерно третирането на животните да е
съобразено с техните естествени, специфични за вида нужди. Така например,
биологичните производители осигуряват на кокошките и други носещи птици дълги,
„свободни“ периоди на почивка между периодите, в които те носят яйца. Често птиците
са отглеждани в малки групи, за да могат да установят своите „социални йерархии“,
както това е в дивата природа.
Преминаването от конвенционално към биологично производство, наричано още
„преходен период“ е процес, чиято дължина и специфика зависи от типа
селскостопанска дейност. В Наредба 22 е посочено, че преходният период започва да
тече от момента на сключване на договор с контролен орган. Контролният орган може
да увеличи или намали срока посочен в зависимост от това как е използвана
земеделската земя.
Конкретно за животновъдството преходният период е свързан с изискванията за
преходен период за площите, на които се произвежда фураж за животните, както и за
пасищата. Не се различават от изискванията, посочени за растениевъдството. Периодът
на преход обаче може да бъде намален до 1 година за пасищата и местата на открито,
използвани

от

нетревопасните

видове.

Когато

в

стопанството

са

въведени

небиологични животни, преди продуктите от тях да се продават като биологични, е
необходимо да премине преходен период от:
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12 месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително bubalus и от
видовете на бизоните (поне три четвърти от жизнения им цикъл);



6 месеца за дребни преживни животни, свине и животни за мляко;



10 седмици за птици за производство на месо, интродуцирани в стопанството,
преди да навършат три дни;



6 седмици за птици, предназначени за производство на яйца.
Когато в дадено стопанство в началото на преходния период има небиологични

животни, трябва да се осъществи едновременен преход към биологично производство
на цялата производствена единица, включително животните, пасищата и/или всякакви
други площи, използвани за хранене на животните. Общият период на комбиниран
преход може да се намали до 24 месеца, ако животните са хранени главно с продукти от
производствената единица. Той може да се намали и до 6 месеца, когато съответната
земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологично
производство продукти.

3. ПРОИЗХОД НА ЖИВОТНИТЕ, ХРАНЕНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА
ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ
3.1. Произход на животните
При биологичното животновъдство подборът на породния състав е добре да
бъде съобразено подбран от устойчиви породи, за предпочитане местни или устойчиви
със способност да се приспособяват към местните условия. Освен това, видовете или
линиите животни се подбират с цел избягването на определени болести или здравни
проблеми, свързани с конкретни видове и породи, които се използват често в
интензивното производство, например стрес синдром при свинете, PSE синдром
(„бледо-меко-воднисто месо“), внезапна смърт, спонтанен аборт и трудни раждания,
изискващи цезарово сечение. Предимство се дава на местни породи и линии, като се
спазва принципът за насърчаване на широкото биологично разнообразие. В
биологичното животновъдство животните се раждат и се отглеждат в стопанства с
биологично производство. Когато се формира за първи път стадо, небиологично
отглежданите млади бозайници се отглеждат съгласно с правилата за биологично
производство, непосредствено щом бъдат отбити. Когато липсват животни, отглеждани
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по биологичен начин, могат да бъдат закупени женски животни и от конвенционална
ферма в рамките на:


До 10% от възрастните животни (ЕК и ЕРД);



До 20% от възрастните животни (ОВ, КЗ, СВ);



До 40% при смяна на породата (например, когато се предприема сериозно
разширяване на стопанството, при ново направление на породата или когато
съществува опасност от изчезване на порода.)
При подновяването на стадо небиологично отглежданите възрастни мъжки и

нераждалите женски бозайници впоследствие се отглеждат според правилата за
биологично производство. При стопанства с по-малко от 10 животни – коне или говеда,
или с по-малко от пет свине, овце или кози, всяко подновяване може да бъде максимум
с едно животно, като ограниченията важат за период от една година.

3.2. Хранене
По принцип животните трябва да се изхранват само с фуражи, произведени във
фермата. Фуражите, закупени отвън трябва да служат само като допълнение на
основният фураж, произведен във фермата и по възможност да идват от друга био
ферма. Забранено е прибавянето на синтетични фуражни добавки (карбамид,
стимулатори на растежа,ензими, сулфонамиди и др.).
Използването на синтетични витамини А, Д и Е за хранене на преживните
животни трябва да се ограничи до минимум.
Забранено е профилактичното използване на химиотерапевтични лекарствени
средства (антибиотици, хормони, кокцидиостатици, синтетични аминокиселини и др.)
Храненето на животните при биологичното животновъдство трябва да бъде съобразено
с възрастта и биологията на хранене на вида фуражи. Храненето трябва да се извършва
с биологични фуражи. Разрешените фуражи в преход включват:


до 30% от СВ на дажбата са закупени отвън;



до 60% от СВ на дажбата за собствено производство
Забранява се:



антибиотици; коксидиостатици, хормони и други вещества, стимулиращи
растежа или производителността;



ГМО;
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насилствено хранене;



мляко на прах, млекозаместители.
При тревопасните животни, минимум 60% от сухото вещество на дажбата

трябва да се осигурява от обемисти фуражи (паша например). При птиците – мин. 65%
от ежедневната дажба трябва да е зърнени фуражи, при свинете – задължително
обемист фураж.
Биологичното животновъдство изисква животните да имат неограничен достъп
до пасища и груб фураж. Предназначените за животните фуражи се набавят основно от
стопанството, където се отглеждат животните или от други биологични стопанства в
същия район. Животните се хранят с фуражи, произведени по биологичен начин, които
удовлетворяват хранителните им потребности по време на различните етапи от
развитието им. Младите бозайници се хранят с естествено, по възможност майчино
мляко за минимален период от 3 месеца за едър рогат добитък, включително за
видовете bison и bubalus, и за еднокопитни животни, 45 дни за овце и кози и 40 дни за
свине. Част от дажбата може да съдържа фуражи от стопанства в преход към
биологично производство. Размерът на тази част зависи основно от произхода на
фуража. Когато той произхожда от друго стопанство, може да бъде средно до 60% от
фуражната смеска за дажбите, а когато е произведен в собственото стопанство,
процентът може да бъде увеличен до 100%. До 20% от общото средно количество на
фуража, използван за храна на селскостопанските животни, може да произхожда от
паша или коситба на постоянни пасища или парцели с многогодишни фуражни култури,
намиращи се в първата година на преход, при условие че те представляват част от
самото земеделско стопанство и не са били част от единица за биологично
производство на това стопанство през последните пет години. Цифрите се пресмятат
всяка година като процент на сухото вещество в храните за животни с растителен
произход. Небиологични фуражни суровини с растителен произход, биологични
фуражни суровини с животински произход и фуражни суровини с минерален произход,
продукти и странични продукти от рибарството може да се използват в биологичното
производство само ако са посочени в Регламент ЕО 889/2008.
Забранено е:


животните да се държат при условия, които могат да предизвикат анемия,



животните да се държат на диета,
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насилственото хранене.10
Възможностите за хранене на животните в биологичното производство поставят

много ограничения, като например изхранване от самата ферма и забрани за използване
на хранителни добавки, което в някои райони, може да повлияе върху метаболизма и
енергийния баланс на животните.11

3.3. Профилактика на заболяванията и лечение на животните
Профилактика на заболяванията и тяхното лечение е подробно разписано в
Раздел 4, член 23 и 24 на Регламент 889/2008г. и в неговите приложения. За
лечение на животните могат да се използват физиотерапевтични препарати,
хомеопатични лекарствени средства, микроелементи и веществата, посочени в
Приложенията към регламентa.
Профилактиката на заболяванията и лечение на животните се уреждат с
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.
Разписана е Национална програма за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016-2018 г., приета с
Решение № 320 на Министерския съвет от 03.05.2016 г.12
Управлението на здравето на животните в биологичното земеделие се основава
предимно върху превантивни методи. В биологичното земеделие първата стъпка за
постигане на задоволително здраве на животните е изборът на породи според тяхната
жизненост, адаптивност към местните условия и устойчивост на заболявания. Силното
предпочитание към местните породи и видове, доказано подходящи за конкретната
среда, помага много за постигането на тази цел. Профилактиката на заболяванията се
съпътства от прилагане на управленски практики в животновъдството, осигуряване на
висококачествени фуражи и движение, подходяща гъстота на животните и подходящи
помещения с добре поддържана хигиена. Важно е също поддържането на подходяща
гъстота на животните – както в откритите пространства, така и в затворените
10

Карова, А., проект: EOP - CBR "НАСЪРЧАВАНЕ НА ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН"
11
Organic Livestock Farming: Challenges, Perspectives, And Strategies To Increase Its Contribution To The
Agrifood System’s Sustainability – A Review,
https://www.researchgate.net/publication/286926550_Organic_Livestock_Farming_Challenges_Perspectives_A
nd_Strategies_To_Increase_Its_Contribution_To_The_Agrifood_System%27s_Sustainability_-_A_Review
12
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1004

Страница
36

помещения, в които трябва да бъдат подслонени през зимата. Помещенията, оборите,
оборудването и инструментите се почистват и се дезинфекцират, за да се предотврати
появата на инфекции и натрупването на болестотворни организми. Превантивната
употреба на синтезирани по химически път алопатични медицински продукти не се
разрешава в биологичното земеделие. Забранена е и употребата на вещества,
стимулиращи

растежа

или

продуктивността

(включително

антибиотици,

кокцидиостатици и друг вид вещества, стимулиращи растежа), и употребата на
хормони или сходни субстанции с цел контролиране на размножаването (например
индукция или синхронизиране на разгонването) или за други цели. Разрешено е обаче
използването на имунологични ветеринарномедицински препарати, както и лечението с
цел опазване на човешкото здраве и здравето на животните, наложено въз основа на
законодателството на Общността.
Дори всички превантивни мерки не могат да предпазят напълно животните от
заболявания или инциденти. При такива случаи от биологичните производители се
изисква да реагират бързо и адекватно, за да намалят страданието на животното до
минимум и да му осигурят възможно най-бързо оздравяване.
Методите на лечение, използвани в биологичното животновъдство, включват:


Хомеопатия - алтернативен лечебен метод, използващ силно разредени дози
на

лечебните

вещества,

които

водят

до

симптоми,

подобни

на

предизвиканите от болестотворните „агенти“. Това е метод, който
мобилизира организма срещу болестта.


Фитотерапия – билково лечение, използващо растения и растителни
екстракти;



Микроелементи.

Тъй като здравето и хуманното отношение към животните е от първостепенна
важност, се допуска използването и на обичайните ветеринарни средства, за да се
избегне страданието на животното, когато хомеопатията и фитотерапията не са
подходящи.
Болестите се лекуват незабавно с цел предотвратяване на страданието на
животното; при необходимост, когато употребата на фитотерапевтични, хомеопатични
и други продукти не е подходяща, се разрешава използването на синтезирани по
химически

път

алопатични

ветеринарномедицински

продукти,

включително

антибиотици, при строги условия, по-специално ограничения относно курсовете на
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лечение и карентните срокове. Разрешава се прилагането на хормонални препарати
само за лечение на отделни животни.
При възникване на екстремна ситуация в района, на чиято територия е
разположено стопанство с биологично производство, се извършва:
1. третиране на животните, включително с имунопрепарати;
2. обработване на сградите, оборудването и съоръженията с цел профилактика или
ликвидиране на заболяването.
Собственикът на стопанство с биологично производство води дневник за
отглеждането на животните. Данните се декларират пред контролния орган преди
животните или животинските продукти да се предложат на пазара като произведени по
биологичен начин. Срокът за използване на животински продукти е:
1. за яйца и мляко - 7 дни;
2. за месо от птици и бозайници, вкл. мазнини и карантия - 28 дни.
Животни и продукти от тях не се предлагат на пазара като произведени по
биологичен начин, когато отделни животни или стадото са подлагани на лечение със
синтезирани по химичен път алопатични ветеринарномедицински продукти или
антибиотици:
1. повече от два курса на лечение в рамките на една година;
2. повече от един курс, ако жизненият цикъл на животните е по-кратък от една година.
Забраната не се прилага при ваксинации, лечение срещу паразити и други
задължителни мероприятия за ликвидиране на болестите, съгласно Закона за
ветеринарномедицинската дейност
Според принципите на биологичното земеделие болката и страданието трябва да
бъдат сведени до минимум през целия живот на животното. Оттук произтичат
изискванията за намаляване на времето при транспортиране на животните и контрола
върху начините за умъртвяване - те трябва да бъдат максимално бързи и безболезнени.
Тъй като здравето и благоденствието на животните е тясно свързано, то
ветеринарите трябва не само да избягват заболяванията на животните, но и да се грижат
за тяхното физическо, социално, ментално и екологично благоденствие. Така например,
при свободното отглеждане на свинете, достъпът до пространства за ровене, до корени,
свободното движение, намаляват агресията в животните. Балансът между естественото
отглеждане на животните и здравната система, не винаги е лесен. Така например, при
свободното отглеждане на кокошки е констатирано повишено ниво на диоксин в яйцата,
което най-вероятно се дължи на свободната паша на птиците. Въпреки, че механизмите
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за лекуване на животните изглеждат силно ограничени в биологичното производство,
проучванията показват, че здравето на животните във фермите с биологично
отглеждане е също толкова добро, или по-добро от това в конвенционалните ферми,
като изключим паразитните болести.

4. ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, ТРАНСПОРТ И
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ТОРЕНЕ
СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ПЧЕЛАРСТВО И
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ:
4.1. Животновъдни практики
Животновъдните практики за биологичното отглеждане на животни са свързани
с управлението на процеса и квалификацията на животновъдите, условията за
отглеждане и отговаряне на потребностите на животните.
Персоналът, който се грижи за животните, трябва да притежава необходимите
основни знания и умения за задоволяване на потребностите, свързани със здравето и
благосъстоянието на животните. Животновъдните практики, включително гъстотата на
животните, и условията на отглеждане, гарантират удовлетворяване на потребностите,
свързани с развитието, физиологичните и етологичните (поведенческите) потребности
на животните.
Животните трябва да имат постоянен достъп до открити пространства, по
възможност пасища, винаги, когато метеорологичните условия и състоянието на земята
го позволяват, освен ако не са наложени ограничения и задължения, свързани с
опазването на човешкото здраве и здравето на животните, въз основа на
законодателството на ЕС. Домашните птици имат достъп до открито пространство поне
за една трета от живота си, като площите на открито за домашни птици са покрити
основно с растителност, имат защитни съоръжения и им позволяват лесен достъп до
достатъчен брой поилки и хранилки. Когато домашните птици са в затворени
помещения, поради ограничения или задължения въз основа на законодателството на
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Общността, те постоянно имат достъп до достатъчно количество груб фураж и
материал, подходящ за покриване на етологичните им потребности.13
Броят на животните се ограничава с цел свеждане до минимум на изтощаването
на пасищата, отъпкването на почвата, ерозията или замърсяването, причинени от
животните или от разнасянето на техния тор. За да се избегне екологичното
замърсяване на природните ресурси, като почви и води, от хранителни вещества, е
установена горна граница за използването на оборски тор на хектар и за броя на
отглежданите животни на хектар. Тази граница е свързана с азотното съдържание на
оборския тор. Общата гъстота на животните, отглеждани на хектар за година, не
превишава границата от 170 кг. азот на хектар използвана земеделска площ годишно.
Таблица 2. Максимален брой животни на хектар, съгласно Приложение 4 на Регламент ЕО
889/2008

Категория или вид
Еднокопитни над шестмесечна възраст
Телета за угояване
Други животни от рода на едрия рогат
добитък, по-малки от 1 година
Мъжки говеда – от една до две години
Женски говеда – от една до две години
Мъжки говеда на две и повече години
Юници за разплод
Юници за угояване
Млекодайни крави
Бракувани млекодайни крави
Други крави
Женски зайци за разплод
Женски овце за разплод
Кози
Прасенца
Женски свине за разплод
Свине за угояване
Други свине
Бройлери
Кокошки носачки

13

Максимален брой животни на хектар
равен на 170 кг азот/ха/година
2
5
5
3,3
3,3
2
2,5
2,5
2
2
2,5
100
13,3
13,3
74
6,5
14
14
580
230

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-production/livestock_en
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Съгласно чл. 32 от Наредба 35 от 2001 г. са дадени следните рестрикции относно
животинските практики:


В стопанството с биологично производство животните се размножават чрез
естествени методи;



Разрешава се изкуственото осеменяване;



Забранява се трансплантацията на ембриони.
При биологичния начин на отглеждане на животни се забранява систематичното:



поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата;



подрязване на опашките на животните;



изрязване на зъбите;



подкастряне на човката и обезроговяване.
Горепосочените дейности се допускат по изключение с разрешение на

контролния орган и по преценка на ветеринарен лекар, когато извършването им се
налага по здравословни причини или от особеностите на породата.
С цел подобряване качеството на продуктите и поддържане на традиционните
производствени практики се разрешава кастрацията на животните. Кастрацията се
извършва в подходяща възраст на животното от ветеринарен лекар.
Забранява се отглеждането на животните завързани. Тази разпоредба не се
прилага за говеда, отглеждани в сгради, изградени преди влизането на наредбата в сила
и след разрешение на контролния орган, когато:


на животните са осигурени редовни упражнения;



спазват се изискванията за хуманно отношение към животните и са осигурени
места за спокойно отелване.
За безопасност на животните и за подобряване здравето, хигиената и хуманното

отношение към тях контролният орган може да разреши за ограничен период от време
завързването на отделни животни.
Забранява се отглеждането на животните при условия и диетичен режим, които
водят до анемия.
Минималната възраст за клане на птици по видове е:


за пилета - 81 дни;



за скопени пилета - 150 дни;



за пекински патици - 49 дни;



за женски домашни мускусни патици - 70 дни;



за мъжки домашни мускусни патици - 84 дни;
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за зеленоглави патици - 92 дни;



за токачки - 94 дни;



за пуйки и гъски за печене - 140 дни.
Тези разпоредби не се прилагат за бавно растящи породи и видове животни.
Управленски практики
Управлението на едно био стопанство трябва да се основава на правилното

разбиране на поведението на животните, където от жизненоважно значение има
профилактиката при заболяванията. (Alroe et al., 2001).
Управлението на животновъдните практики включват План за управление на
стопанството.
За животновъдни стопанства пълното описание на производствените единици
включва:


описание на сградите на животните, пасищата, местата на открито за
раздвижване и т.н.;



помещенията за съхраняване, пакетиране и преработване на животински
продукти, суровини и ресурси;



пълно описание на инсталациите за съхраняване на оборския тор.

Практическите мерки трябва да включват:


план за разпръскване на животинския тор, съгласуван с контролния орган,
заедно с пълно описание на площите, предоставени за производството на
растителни култури, по отношение на разпръскването на животинския тор;



писмени споразумения с други биологични стопанства от същия район, които
спазват условията на разпоредбите за биологичното производство;



план за управление на единицата за отглеждане на животни по биологичен
начин.
Животните трябва да се идентифицират трайно, като се използват техники,

които са пригодени за отделните видове, индивидуално за едрите бозайници и
индивидуално или на групи за птици и дребни бозайници.
Операторът води регистър на животните, който по всяко време е на
разположение в стопанството.
Поддържаната документация трябва да осигурява информация за:
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животните, които постъпват в стопанството (произход и дата на пристигане,
период на преход към биологично производство, идентификационен знак и
здравен картон);



животните, напускащи стопанството (възраст, брой глави, тегло, ако са
изпратени в кланица, идентификационен знак и местоназначение);



подробности за всяко загубено животно и причини за загубата;



фуражите (вид фураж, включително добавките към фуража, пропорционално
съотношение на отделните съставки в дажбите и периоди на достъп до местата
за раздвижване, периоди на смяна на пасищата при наложени ограничения);



превенцията на заболяванията;



лечение и ветеринарни грижи (дата на лечение, подробности за диагнозата,
дозировка, вид на лечебния продукт, означение на включените активни
фармакологични вещества, метод на лечение и предписано ветеринарно лечение
с изреждане на причините и прилаганите карентни срокове, преди да се пуснат
продуктите на пазара с етикет за биологични).
Когато се използват ветеринарни лекарствени продукти, информацията трябва

да се декларира пред надзорния или контролния орган, преди животните или
продуктите от тях да се пуснат на пазара като биологични продукти.


Лекуваните животни трябва да се посочват ясно, за едри животни —
индивидуално; за домашните птици, дребните животни или пчелите —
индивидуално, по партиди или по кошери.



Когато се налага употребата на ветеринарни лекарствени продукти, видът
продукт се отбелязва ясно, включително и с означение на активните
фармакологични вещества, заедно с подробности за диагнозата, дозировката,
начина на прилагане, продължителността на лечението и законоустановения
карентен срок.



Тази информация се записва ясно и се декларира пред надзорния или
контролния орган, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като
произведени по биологичен начин.



Особено внимание се отдава на правилното изваждане, обработване и
съхранение на пчелните продукти.
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Изваждането на питите и операциите по ваденето на меда се записват в
регистъра на пчелина.14
В Закон за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 16 от 2006 г. за

защита и хуманно отношение към селскостопанските животни при отглеждане и
използване на селскостопански животни (ДВ, бр. 18 от 2006 г.) се разпорежда, че не се
разрешава използването на методи за изкуствено или естествено осеменяване и
животновъдни практики, които причиняват сериозни страдания, наранявания или
трайни увреждания на животните или има вероятност да доведат до тяхната смърт.

4.2. Транспорт и идентификация на животинските продукти
Транспорт и идентификация на животинските продукти трябва да бъдат
съобразени с Наредба № 36 от 23 март 2006 г. за специфичните изисквания при
производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински
произход.
В Наредбата се определят изискванията за идентификационната маркировка,
като е посочена характеристиката на маркировката за различните видове продукти.
Идентификационната маркировка се поставя върху продукта, преди да напусне
предприятието. Тя трябва да е четлива и неизтриваема и се поставя по начин, който
улеснява контрола от органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК).
Идентификационната маркировка съдържа означението „България“ или инициалите
„BG“ и ветеринарния регистрационен номер на предприятието. Идентификационната
маркировка се поставя директно върху продукта, опаковката или материала за
пакетиране. Тя може да се отпечата и върху етикет, прикрепен върху продукта,
опаковката или материала за пакетиране, както и да представлява плочка от устойчив
материал.

Когато

разфасовано

месо

или

субпродукти

са

пакетирани,

идентификационната маркировка се поставя върху етикет, който е прикрепен или
отпечатан върху материала за пакетиране, така че маркировката да се разкъса при
отварянето. Запазване на целостта на маркировката се допуска когато опаковката
осигурява същата защита на продукта както материала за пакетиране, етикетът може да
се прикрепи към опаковката. Когато продукти от животински произход, поставени в
14

Карова, А., проект: EOP - CBR "Насърчаване на органичното земеделие в трансграничния регион"
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транспортни контейнери или големи опаковки, са предназначени за допълнителна
обработка,

преработка,

опаковане

или

пакетиране

в

друго

предприятие,

идентификационната маркировка може да се постави върху външната повърхност на
контейнера или материала за пакетиране. Идентификационна маркировка не е
необходима при транспортиране на продукти от животински произход в течен вид, във
вид на гранули или прах, пренасяни в насипно състояние, както и на рибни продукти,
транспортирани в насипно състояние, при условие че придружаващите ги документи
съдържат информацията по чл. 9. От Наредба 36. Когато продукти от животински
произход, предназначени за директна доставка до крайния потребител, са поставени в
материал за пакетиране, маркировката може да се постави само върху външната
повърхност на материала за пакетиране. Когато маркировката се поставя директно
върху продукти от животински произход, се използват оцветителите, посочени в чл.14,
ал. 4 от Наредба № 8 за изискванията към използване на добавки в храните.
Съгласно чл. 38 от Наредба 35 от 2001 г. животните се превозват по начин,
ограничаващ стреса и страданието им, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2000 г.
за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по
време на транспорт (ДВ, бр. 16 от 2000 г.). Животните се товарят и разтоварват по
естествен начин без използване на електронни стимулатори за придвижването им със
сила. Забранява се употребата на успокоителни ветеринарномедицински препарати
преди или по време на транспорт на животни.
На територията на МИГ – общини Момчилград-Крумовград има два
лицензирани превозвача за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД:
Таблица 3. Лицензирани превозвачи на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВ
Собственик на
лиценза

Адрес

Превозно средство

Животни

брой

„Радомес”
ЕООД

обл.
Кърджали,
гр.
Крумовград,
ул.
„Прогрес” 1

Форд с обща площ 11.25
м2

110 кг.

17

200 кг.

14

325 кг.

10

550 кг.

8

ЕПЖ

ДПЖ
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До 55 кг.

55

Над 55 кг.

28

Свине

25

Еднокопитни

6

Мерцедес с обща площ
17,3 м2

Нисан с обща площ 28 м2

ЕПЖ

49

ДПЖ

69

Свине

41

еднокопитни

10

Коне

8

ЕПЖ

Физическо лице

обл.
Кърджали,
гр.
Крумовград,
кв. Дружба,
бл.3

Мерцедес с обща площ
12,5 м2

- до 50 кг.

40

- до 110 кг.

25

- до 200 кг.

16

- до 325 кг.

12

- до 500 кг.

9

- до 700 кг.

8

Агнета/ярета
до 26 кг

112

Овце/кози до
55 кг
Овце/кози
над 55 кг
Свине 100 кг

80
62
66

ЕПЖ

11

ДПЖ

40

свине

30

Източник: РЕГИСТЪР на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по
чл. 165 от ЗВД , Дата на актуализация: 21.03.2018, БАБХ

4.3. Торене, свободно отглеждане на животните
Торенето и свободно отглеждане на животни е определено в чл. 39 от Наредба
35 от 2001 г.
Общото количество оборски тор, което се използва годишно за торене в дадено
стопанство, е максимум 170 кг азот на хектар земеделска земя. Максималният брой на
видовете и категории животни, съответстващ на 170 кг азот на година на хектар
земеделска площ, е посочен в Таблица 3. Стопанства с биологично производство могат
да разпределят помежду си излишния оборски тор. В този случай общото количество
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оборски тор, което се използва годишно за торене в дадено стопанство се определя на
базата на всички стопанства, участващи в разпределянето. Съоръженията за събиране и
съхранение на оборски тор се изграждат така, че да изключват възможността от
замърсяване на околната среда чрез изпадане, преливане и просмукване в почвата.
Вместимостта на съоръженията по трябва да е по-голяма от вместимостта, необходима
за най-дългия период от годината, през който внасянето в почвата на оборски тор е
неподходящо или e забранено.
Свободното отглеждане на животните е един от основните принципи на
биологичното производство. Животните се отглеждат в сгради, които са пригодени към
биологичните и физиологичните им нужди и осигуряват:
1. изолация, отопление и вентилация, които създават възможности за движение на
въздуха;
2. приток на светлина;
3. лесен достъп до храна и вода.
Сгради за отглеждане на животни не са задължителни в области с климат,
подходящ за отглеждане на животни на открито. Гъстотата на животните в сградите се
определя от вида, породата и възрастта на животните, както и от поведенческите им
нужди, пола им и големината на стадото.
Гъстотата на животните в сградите трябва да осигурява удобство и добро
физическо състояние на животните, като им се предоставя достатъчно място за
естествената им стойка, възможност за лесно лягане, обръщане, чесане и почистване,
заемане на всички възможни естествени пози и извършване на всички естествени
движения, като протягане и пляскане с крила. Минималните площи за отглеждане на
животните в сгради и изискванията за заселване в сградите за различните видове и
категории животни са както следва:
Таблица 4. Минималните площи за отглеждане на животните за едър рогат добитък, овце и
свине
Вид и категория
животни

Вътре в сградата (чиста площ, която е на
разположение на животните)
минимално живо
м2/глава
тегло (кг)

ЕРД и еднокопитни
за разплод и за
угояване

до 100
до 200
до 350
над 350

Извън сградата
(заградени
дворчета без
пасищата),
м2/глава

1,5
2,5
4,0
5,0 и минимум
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3,7 и минимум

Млечни крави
Разплодни бици
Овце и кози
Свине майки с
малки прасенца до
40-дневна възраст
Свине за угояване

1 м2/100 кг ж.т.
6

0,75 м2/100 кг ж.т.
4,5

10

30

1,5 на овца/коза
0,35 на агне/яре
7,5 на свиня майка

2,5
0,5 на агне/яре
2,5

До 50

0,8
До 85
1,1
До 100
1,3
над 40-дневна възраст 0,6
и до 30 кг ж.т.
2,5 на женските
6,0 на мъжките

Прасенца
Разплодни свине

0,6
0,8
1
0,4
1,9
8,0

Таблица 5 Минималните площи за отглеждане на животните за птици
Вид

Вътре в сградата (чиста площ, която е на
разположение на птиците)
Гнезда
брой птици/м2
см кацалки/птица

Кокошки
носачки

6

18

Птици за месо в
постоянни
сгради

10 при
максимално
натоварване 21
кг ж.т./м2

20 (само за
токачки)

Птици за месо в
преносими
сгради

16* при
максимално
натоварване 21
кг ж.т./м2

1 гнездо на 8
кокошки
носачки, или
при общо
гнездо - 120
см2 на птица
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Извън сградата
(м2 /птица)

4, при условие че
не се надвишава
границата от 170
кг
азот/хектар/година
4 на пилета
бройлери и на
токачки
4,5 на патица
10 на пуйка
15 на гъска
За всички
гореизброени
видове границата
от 170 кг
азот/хектар/година
не трябва да се
превишава
2,5, при условие
че не се
надвишава
границата от 170
кг
азот/хектар/година

Сградите, оборудването и съоръженията се почистват добре и дезинфекцират, за
да се предотврати взаимното предаване на инфекции и натрупването на болестотворни
микроорганизми. Почистването и дезинфекцията на сградите и съоръженията се
извършва само с нормативно определените препарати. Изпражненията, урината и
неизядената или разсипана храна се отстраняват често, за да се намали неприятната
миризма и се предотврати привличането на насекоми или гризачи.
Районите за свободно отглеждане, откритите пространства за раздвижване или
оградените места на открито трябва да осигуряват достатъчна защита от дъжд, вятър,
слънце и крайно високи или ниски температури в зависимост от местните климатични
условия и породата животни.
Минималните площи за отглеждане на животните на открито, както и на
районите за движение за различните видове животни се определят съгласно Таблица 5.
Бозайниците трябва да имат достъп до пасища или открити пространства за
раздвижване или до оградени места на открито, които могат да са частично покрити.
Тревопасните трябва да имат достъп до пасища, когато условията го позволяват.
Биволите на възраст над една година трябва да имат достъп до пасища или до открити
пространства за раздвижване или до оградени места на открито през цялата година
независимо от климатичните условия. Не се изисква достъп до открити пространства за
раздвижване или до оградени места на открито, когато тревопасните животни имат
достъп до пасища по време на пасищния период и отглеждането им на закрито при
зимни условия предоставя достатъчна свобода за движение.
Разрешава се крайната фаза на угояване на говеда, свине и овце, предназначени
за производство на месо, да се извършва на закрито за период, който не надвишава 1/5
от продължителността им на живот, но най-много за период три месеца.
Помещенията, в които се отглеждат животните, трябва да имат гладък, но не
хлъзгав под. Най-малко половината от общата площ на пода трябва да е с твърдо и
здраво покритие.
Помещенията, в които се отглеждат животните, трябва да имат достатъчно
голямо, удобно, чисто и сухо място за почивка, направено от здрава и плътна
конструкция.
Около мястото за почивка на животните се поставя подходяща и суха постеля,
която е от слама или от други подходящи естествени материали и може да се подобри и
обогати с минералните продукти, посочени в приложение № 1 от Наредба № 22 от 2001
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г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване върху тях.
Забранява се отглеждането на телета в индивидуални боксове след като
навършат едноседмична възраст.
Свинете майки се отглеждат на групи, с изключение на последния стадий на
бременността и по време на кърменето. Забранява се отглеждането на малки прасенца
на платформи или в клетки. Местата за раздвижване на животните да осигуряват
възможност за отделяне на изпражненията и за ровене.
Забранява се отглеждането на птици в клетки. Водоплаващите птици трябва да
имат достъп до естествени или изкуствени водни площи. Минималните изисквания, на
които отговарят сградите за отглеждане на птици, са:
1. поне една трета от пода е солидна конструкция и е покрита със слама, талаш,
пясък или торф;
2. в сградите за кокошки носачки достатъчно голяма част от пода е
предназначена за събиране на изпражненията им;
3. да има кацалки, чийто размер и брой е съобразен с големината на групата и
размера на птиците съгласно изискванията на наредбата;
4. да има отвори за влизане и излизане с размер, съответстващ на големината на
птиците, и с обща дължина най-малко 4 м за 100 мќ от помещението.
В сградите да няма повече от:
а) 4800 пилета;
б) 3000 кокошки носачки;
в) 5200 токачки;
г) 4000 женски пекински и домашни мускусни патици;
д) 3200 мъжки пекински и домашни мускусни патици или други породи патици;
е) 2500 гъски, пуйки или кастрирани петли;
Общата използваема площ на помещенията, предназначени за отглеждане на
птици за месо, не трябва да надвишава 1600 мќ. В сградите за кокошки носачки
естествената светлина може да се подсили от изкуствени източници, за да се осигури
максимум 16 часа светлина за денонощие и поне 8 часа нощна почивка без изкуствена
светлина. За птиците се осигурява достъп до оградени пространства на открито за наймалко една трета от живота им. Оградените места на открито се покриват с
растителност и се снабдяват със защитни съоръжения, като се осигурява на птиците
лесен достъп до достатъчен брой хранилки и корита с вода. След всяка отгледана
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партида птици помещенията се изпразват и заедно със стационарните уреди се
почистват и дезинфекцират.Когато завърши отглеждането на партида птици в оградено
място на открито, то се оставя необитаемо, за да израсне нова растителност.
Изискването по ал. 2 не се прилага за малко на брой птици, които не се отглеждат в
оградени места на открито и се разхождат свободно през целия ден.

4.4. Пчеларство и пчелни продукти
Към 1-ви октомври 2017г. пчелните семейства са 765.8 хил. броя, което е с 1.5%
повече спрямо предходната година.
Независимо че пчелните семейства, от които е добиван мед през 2017 г., са с 2.9%
по-малко, произведеният мед е 11 807 тона, което е с 15.6% повече спрямо 2016 г.
Средният добив от едно пчелно семейство е 19.9 кг, или с 19.2% по-висок. Броят
на стопанствата с пчелни семейства през 2017 година е 13 431 или с 12.3% по-малко.
Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство се
увеличава от 49.3 броя през 2016г. на 57.0 броя през 2017г.
В резултат на тежките зимни условия в началото на 2017 г. от глад са загинали
9.4 хиляди пчелни семейства. От болести през годината са загинали 20.3 хиляди пчелни
семейства, от отравяне – 21.1 хиляди и по други причини – 16.2 хиляди. Общо през
2017 г. са загинали почти 67 хиляди пчелни семейства, което е със 77.9% повече спрямо
2016 г.15
В сила е Закон за пчеларството. Налице е Програма за надзор и контрол на
болестите на пчелите през 2016-2018.
Към август 2017 г. на територията на МИГ-а се отглеждат общо 70 пчелни
семейства.
Таблица 6. Брой отглеждани пчелни семейства на територията на МИГ-а.

Местонахождение на
пчелина
с.Карамфил
с.Джелепско
с.Врело
с.Върхари

Община
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград

15

Брой пчелни
семейства
20
25
20
40

Агростатистика , Пчеларството в България през 2017 година, бр, №337, март 2018, МЗХ
http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/23/ra337-publication-beeshoney2017.pdf

Страница
51

гр.Момчилград
с.Седефче
с.Соколяне
с. Момина сълза
с.Балабаново
с.Балабаново
с.Балабаново
с.Балабаново
с.Балабаново
с.Друмче
с. Соколино
с.Птичар
с.Ауста

общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград

14
12
10
20
10
5
65
37
50
39
30
20
34

с.Ауста

общ.Момчилград

26

с.Врело
с. Соколино
с.Птичар
с.Нановица
с.Пазарци
с.Загорско
с.Чомаково
с.Неофит Бозвелиево
с.Лале
с.Садовица
с.Плешинци
с.Чобанка
С. Обичник
с.Биволяне
с.Пловка
с.Върхари
с.Конче
с.Прогрес
с.Багрянка

общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград

35
18
64
57
20
10
90
95
35
32
10
130
15
11
60
20
40
30
35

с.Синделци
с.Груево
с.Груево
с.Бук
с.Бук
гр.Крумовград

общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Момчилград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград

23
35
15
5
23
15

с.Багрилци
с.Кожухарци
с.Котлари

общ.Крумовград
общ.Крумовград
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45
18
30

с.Рогач
с.Девесилово
с.Аврен
с.Студен Кладенец

общ.Крумовград

с.Студен Кладенец
с.Студен Кладенец

общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград

с. Стражевци
с.Гривка
с.Аврен
с.Лещарка
с. Джанка
с.Полк.Желязово
с.Луличка
с. Раличево
с. Поточница
с.Малко Каменяне
с. Рогач
с.Странджево
с.Черничево
с. Долна кула
с. Рибино
с. Раличево
с. Долна кула
с. Бряговец
с.Токачка
с.Девесилово
с.Кандилка
с.Долна кула
с. Студен кладенец
с.Егрек
с.Скалак
с.Джанка
с.Чернооки
с.Багрилци
С. Долна Кула
с.Малка чинка
с.Джанка
с.Гулийка
с.Чернооки
С. Бук

общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград

общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград
общ.Крумовград

Източник: БАБХ, актуално към 08/2017
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10
17
23
10
5
5

45
10
15
20
39
18
55
5
20
26
37
2
16
20
20
38
85
20
20
25
12
30
20
9
10
30
67
30
25
10
17
18
100
23

Към 2017 година на територията на община Крумовград се отглеждат 1143
пчелни семейства, а на територията на община Момчилград – 1357. Пчеларството е
добре развито и районът предлага благоприятни условия за развитието му.
Биологично пчеларство е пчеларството, което се практикува при спазване на
условията за биологично производство в животновъдството и в следствие на което се
добиват доказано чисти пчелни продукти.
Проучванията доказват категорично, че основните източници за „отравяне“ на
пчелните продукти, са два, (Иванов, Ц. и С. Богданов, 2002):


замърсена външна среда;



замърсяване в резултат на отглеждането на пчели.

Замърсителите от околната среда могат да попаднат в меда и пчелните продукти
чрез въздуха, водата, растителния нектар, прашец и прополис, които пчелите събират
от растенията.
Референцията за биологично пчеларство може да ползва всеки пчелар, който:
 е подал заявление към сертифицираща организации за контрол в прехода на
пчелина и в процеса на производство на пчелни продукти;
 спазва доброволно изискванията на условията и законовата рамка за
биологично пчеларство в България;
 спазва плана за контрол на собственото си производство (пчеларство).
Условията и изискванията за биологично пчеларство определят рамката на
технологията за биологично пчеларство в България, съобразена със специфичните
условия в страната и изискванията на законовите разпореждания.
Принципите в технологията на отглеждане при биологичното отглеждане на
пчели не се различават от традиционните. Специфика обаче съществува и тя се отнася
до по-голямата площ на пчелините и негрупирането на кошерите, заради етеричните
масла при третирането на семействата и подхранването с мед – поради опасност от
пчелна кражба; по-плътният контрол над заболяванията и опазването на питите, заради
по-нискоефективните препарати за това; много по-високата трудоемкост на лечебните
мероприятия; по-честото обновяване на пчелното гнездо; ограничаваната възможност
за предизвикване на самосмяна на майката и някои други (Петров, Пл. и съавт., 2004).
Преходът започва с подписването на договор за извършване на биологичен
контрол.
Изискванията трябва да се спазват най-малко една година от тази дата. Едва
тогава може пчелите и техните продукти да получат отличителен знак за биологично
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производство. Животинските продукти, получени по небиологичен начин, не могат да
се декларират като стоки в преход. Следователно не може мед или медовина, получени
по небиологичен начин, да се превърнат в биологични продукти.
Съгласно чл. 56 от Наредба 35 от 2001 г., когато един производител притежава
няколко пчелни семейства на една и съща територия, всички пчелни семейства се
отглеждат в съответствие с правилата за биологично производство.
Пчелният мед и пчелните продукти се продават като произведени по биологичен
начин само ако правилата на биологичното производство са спазвани поне една година.
През преходния период восъкът се подменя с пчелен восък от стопанство с
биологично производство. В случаите на ново настаняване или през преходния период
контролният орган може да разреши използването на восък, който не е от биологично
производство, когато на пазара няма биологично произведен пчелен восък и при
условие, че восъкът е от восъчни разпечатки.
При избор на породи пчели производителят взема предвид приспособяването на
породата към местните условия, жизнеспособността й и устойчивостта на пчелите към
болести и неприятели, като се предпочитат европейските породи от Apis mellifera и
техните местни екотипове. Пчелните семейства се създават чрез размножаване на
съществуващите пчелни семейства или прибавяне на пчелни семейства от стопанства с
биологично производство. С разрешение на контролния орган пчелните семейства в
стопанството, които не се отглеждат съгласно правилата на наредбата, могат да
преминат период на преход. Пчелните семейства в стопанство с биологично
производство могат да се подновяват и възстановяват с пчелни семейства от стопанство
с небиологично производство, когато:
1. липсват пчелни семейства, които отговарят на изискванията на тази наредба;
2. има висока смъртност на пчелните семейства поради здравословни причини
или природни бедствия в стопанства в период на преход.
Всяка година 10 % от пчелните семейства могат да се подменят с пчели майки и
пчелни семейства, които произхождат от стопанство, което не е въвело биологичен
начин на производство, при условие че пчелите майки и пчелните семейства се
настаняват в кошери с пити или восъчни основи, взети от биологично производство. В
този случай не се изисква преходен период.
Пчелините се разполагат в райони, в които има достатъчно медоносна
растителност, източник на натурален нектар, медна роса и полен, и в близост до вода.
Изборът на мястото на пчелина за биологично пчеларство е едно от многото, но
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ключово изискване, с които пчеларят трябва да се съобрази. Това изисква да се подбере
не само мястото, където ще бъдат разположени кошерите, но да се проучи и целия
район по отношение на изискванията, отразени в нормативните документи.
Мястото, на което ще бъдат разположени кошерите трябва да отговаря на
немалко изисквания, свързани от една страна с възможности за развитие на пчелните
семейства, а от друга с възможностите за получаване само на биологично чисти пчелни
продукти. Тези изисквания са задължителни и се отнасят до:


Пчелинът да е разположен извън населено място, а площта му, съобразена с
броя на пчелните семейства като се осигурят по 10-12 кв. м за всяко едно от
тях. Когато кошерите са над 100 те се разделят на по-малки групи (на отделни
пчелини) в същия район, но на разстояние не по-малко от 2 км между
отделните групи;



Пчелните семейства да са далече от промишлени предприятия, от
животновъдни ферми и предприятия замърсители на околната среда (газове,
пушек и т.н.);



Мястото, определено за пчелин да е тихо, запазено от ветрове, сухо и
отцедливо, с възможности семействата да бъдат разположени с източно или
югоизточно изложение, далеч от големи водни площи;



Пчелинът да е ограден без достъп на външни лица и животни с възможности
за подстъпи до него на превозни средства;



Медоносните растения да бъдат възможно най-близо до пчелите, за да бъде
оползотворявана от тях без да се налага преместването им (подвижно
пчеларство не се разрешава). При наложителност от преместване се иска
разрешение от органа издал сертификата;



Теренът на пчелина да е подравнен (терасиран) със засадени на по-голямо
разстояние едно от друго дървета за осигуряване на т.н. шарена сянка за
пчелните семейства. Пред всяко пчелно семейство се осигурява площадка, а
то се поставя на поставка висока около 20-25 см с лек наклон напред;



На разстояние от 3 км в района да няма други пчелини;



Релефът, като за предпочитане са хълмисти и полупланински пресечени
местности;



Наличие на разнообразна медоносна растителност, преимуществено на
диворастящи видове, а културната медоносна растителност да бъде
отглеждана по биологичен начин. Тази растителност да не е по-далеч от 3 км
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от пчелина и в нея да няма отровни медоноси, преобладаващи в определени
периоди на цъфтеж;


Медоносната растителност да осигурява продължителна и без големи
прекъсвания паша през целия активен период от развитието на пчелите и да
има поне една главна паша.

Изкуствено хранене на пчелните семейства се разрешава, когато оцеляването на
кошерите е застрашено поради неблагоприятни климатични условия. Изкуственото
хранене се извършва с биологично произведен мед за предпочитане от същото
производство. Контролният орган разрешава изкуствено хранене с биологично
произведен захарен сироп или захарна меласа, когато поради климатични условия
медът кристализира. Производителят на пчелен мед и пчелни продукти води дневник
за пчелините, в който вписва данни за вида на храната, дати, количества и кошери,
където се използва изкуствено хранене. При биологичното производство не се
разрешава използването на продукти, различни от посочените. Изкуствено хранене се
разрешава само между последното прибиране на реколтата от мед и 15 дни преди
началото на следващия период на събиране на нектар и медна роса.
За профилактика на заболяванията по пчелите се прилагат следните мерки:
1. избор на продуктивни и устойчиви срещу заболявания породи и линии пчели;
2. полагане на системни грижи за пчелните семейства според годишния сезон
чрез:
а) подмяна при нужда на пчелите майки;
б) редовни прегледи на пчелните семейства за ранно откриване на заболяванията;
в) контрол на търтеевото пило;
г) поддържане на добро хигиенно и ветеринарно-санитарно състояние на
пчелините и на спомагателните постройки към тях и провеждане на редовна
профилактична дезинфекция и дезинсекция на оборудването и пчеларския инвентар;
д) своевременно унищожаване на замърсени материали и източници на
инфекциозни причинители и провеждане на заключителна дезинфекция;
е) редовна подмяна на восъчните пити;
ж) постоянно поддържане в кошера на достатъчен брой пити с мед и прашец;
з) зазимяване на кошерите с нужното количество мед и прашец, достатъчно за
нормално презимуване на пчелните семейства.
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При констатиране на заразно или паразитно заболяване на пчелни семейства
собственикът осигурява ветеринарномедицинско лечение, като в случай на заразно
заболяване лечението се съчетава с карантиниране на пчелина.
При биологичното производство за лечение се използват:
1. фитотерапевтични лекарствени средства (растителни екстракти и есенции с
изключение на антибиотици);
2. хомеопатични лекарствени средства (растителни, животински или минерални).
Когато тези средства са неефективни в борбата с болестите и паразитите и има
опасност пчелното семейство да загине, ветеринарният лекар прилага синтезирани по
химичен път алопатични ветеринарномедицински препарати и антибиотици.
Забранява се употребата на синтезирани по химичен път алопатични
ветеринарномедицински препарати и антибиотици за профилактика на заболяванията.
След употребата на синтезирани по химичен път алопатични ветеринарномедицински
препарати всички восъчни пити се подменят с нови рамки с восъчна основа,
произхождаща от стопанство с биологично производство, и третираните пчелни
семейства се подлагат на преходен период една година. Това изискване не се прилага
при третиране на пчелните семейства с мравчена киселина, млечна киселина, оцетна
киселина, оксалова киселина и ментол, тимол, евкалиптол или камфор при
опаразитяване с Varroa jacobsoni.
Собственикът на пчелина е длъжен да има здравен паспорт, в който
ветеринарният лекар, провел лечението, вписва следните данни:
1. диагноза;
2.

вид

на

приложения

ветеринарномедицински

препарат,

включително

обозначение на активните му фармакологични съставки;
3. доза, в която е приложен препаратът;
4. начин на прилагане;
5. карентен срок на приложения препарат.
Тези обстоятелства се декларират пред контролния орган преди пчелите и
пчелните продукти да се предложат на пазара като произведени по биологичен начин.
Ако се използват химично-синтетични, алопатични средства, е необходимо по време на
лечението засегнатите колонии да бъдат преместени в изолаторни пчелини и целият
восък да се замени с восък от биологично пчеларство. След приключване на подобно
лечение е необходимо засегнатите колонии на ново да изминат 12 месечния период на
преход.
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При възникване на екстремна ситуация в района, на чиято територия е разположен
пчелинът,

в

него

се

провеждат

задължителните

според

Закона

за

ветеринарномедицинската дейност мероприятия с цел профилактика и ликвидиране на
заболяването.
Забранява се:
1. унищожаването на пчелите в пчелните пити като метод за добиване на мед и
други пчелни продукти;
2. защипването на крилата на пчелите майки и всяко друго осакатяване на
пчелите;
3. използването на синтетични репеленти по време на операциите за извличане
на меда.
Разрешава се убиването на старата пчела майка, когато тя се сменя с нова.
Разрешава се унищожаването на мъжкото потомство само с цел ограничаване
инфекцията с Varroa jacobsoni.
Всяко преместване на пчелина се съгласува с контролния орган.
В дневника по чл. 61, ал. 4 производителят вписва всички действия по
изваждането на питите и извличането на меда.
Кошерите и инвентарът за производство на мед се изработват основно от
естествени материали, които не представляват риск от замърсяване на околната среда и
пчелните продукти. Това означава да се използват само необработена дървесина и
слама, както и глина. Няма ограничения по отношение на материалите на крепежните
елементи, на оборудването за хранене, на решетъчните основи и на покривните
покрития за защита от метеорологичните условия. Във вътрешността на кошера може
да се използва само прополис, восък или растителни масла. За външното боядисване
могат да се използват само продукти, които не оставят остатъчни вещества в
продуктите или в пчелите. Пчеларят е длъжен да гарантира това.
Забранява се извличането на мед от пити, които съдържат пило.
За предпазване на рамките, кошерите и питите от вредители се използват само
определените в наредбата препарати.
Разрешават се физическите манипулации със струя и директен пламък.
Материалите, сградите, оборудването и инструментите се почистват и
дезинфекцират с препарати, използвани в пчеларството, посочени в наредбата.
Тези изисквания налагат пчеларят много добре да познава нормативните
документи и стриктно да ги спазва. Освен това, пчелинът трябва да е регистриран, а
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пчелните семейства идентифицирани съгласно Наредба №27/ 2002 г. на МЗГ. Отделно
се прави и писмена заявка до сертифициращата организация, която ще осъществява и
съответния контрол. Веднага след сертификацията на производството му започва и
воденето на съответната документация, свързана с документиране на всички дейности
на пчелина.
В България, като отправна точка за биологичното пчеларство може да се счита
2000 г. Тогава е проведен Първият семинар по биологично пчеларство в гр. Елена.
Асоциацията по биологично пчеларство в България е основана през 2003 г. Към 2014 г.
се счита, че в България се отглеждат по биологичен начин 85 хиляди пчелни семейства,
което ни поставя на трето място в Европа (интервю на П. Симеонов от 23.03.2014 г.,
агенция „Фокус“). От 2000 година насам в България е на лице възходяща тенденция по
отношение на броя пчелни семейства, сертифициращи се като биологични. По данни на
Министерство на земеделието и храните (според анализ на Ганчев, Х., М. Георгиев, Б.
Василева, Ал. Георгиев, 2014), предоставени от Сдружението за биологично пчеларство,
за трите години от 2011 до 2013 година, броят на пчелните семейства и добитото от тях
количество мед нарастват два пъти. 16

5. БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКИ
ПРОДУКТИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И ТЕХНИЯ
ВНОС

Биологично производство на животински продукти и храни от животински
произход и техния внос се извършва съгласно Наредба № 35 от 30.08.2001 г.
Съгласно наредбата, храните от животински произход са произведени по
биологичен начин, когато най-малко 95% от съставките на храната от земеделски
произход са добити, произведени или внесени в страната при спазване изискванията на
правилата за биологично производство и правилата за внос. Останалите съставки на
храната от земеделски произход са включени в приложение № 7 от Наредбата за
съставки със земеделски произход, които не са произведени по биологичен начин;
храната съдържа съставки от неземеделски произход, които са включени в приложение
Христов, П., Цветанов.Ц, Биологичното пчеларство в България -същност, състояние и
перспективи, сп. Селскостопанска академия, животновъдни науки, LIII, 3-6/2016, стр.
21-25
16
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№ 8 от наредбата за Съставки от неземеделски произход; храната или нейните съставки
от земеделски произход са третирани само с вещества, посочени в приложение № 9 за
Технологични добавки и други продукти, които се разрешават при преработка на
съставки от земеделски произход, произведени по биологичния начин на производство
от наредбата; храната или нейните съставки не са третирани с йонизиращи лъчи;
производството или вносът на храната са били обект на контрол по реда на глава
четвърта; при етикетирането е посочен контролният орган по чл. 79; храната е
произведена без употребата на генетично модифицирани организми и/или продукти от
тях.
Храните от животински произход са произведени по биологичен начин и когато
най-малко 70% от съставките на продукта от земеделски произход са получени от
продукти, произведени или внесени в страната съгласно изискванията на правилата за
биологично производство и правилата за внос; храната отговаря на изискванията по чл.
4, ал. 1, т. 2 – 8 и са спазени изискванията за означаване на храната.
Стопанството е с биологично производство и животинските продукти са
произведени по биологичен начин, когато са спазени правилата за:
1. произхода на животните;
2. храненето на животните;
3. профилактиката на заболяванията и тяхното лечение;
4. животновъдните практики, транспорта и идентификацията на животинските
продукти;
5. торенето;
6. районите за свободно отглеждане на животните и сградите за отглеждане на
животните.
В стопанството с биологично производство се осигурява:
1. достъп на животните до райони, където се отглеждат свободно;
2. броят на животните да е тясно свързан с наличната площ за отглеждането им;
3. ограничен брой на животните на единица площ, за да се избегне всякаква форма на
замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води и пренатоварване с
оборски тор.
Стопанство или ферма, които отговарят на тези изисквания се означават като
стопанство или ферма с биологично производство.
В стопанство с биологично производство могат да се отглеждат и животни по
небиологичен начин, при условие, че животните:
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1. се отглеждат в сгради и използват пасища, които са ясно разграничени от сградите и
площите, използвани за биологично производство и са от различен вид.
С разрешение на контролния орган всяка година за определен период от време пасища
за биологично производство се използват за паша на животни, които не се отглеждат по
биологичен начин, при условие, че:
- животните произхождат от стопанство с екстензивно животновъдство или са от
видове, извън посочените в чл. 2, ал. 1, и
техният брой на хектар съответства на използван 170 кг азот на хектар за година. По
същото време на пасището няма животни, които произхождат от стопанство с
биологично производство.
Животни, които се отглеждат по биологичен начин, могат да използват обща земя за
паша с всякакви други животни, отглеждани по небиологичен начин, при условие, че:
- другите животни произхождат от стопанство с екстензивно животновъдство или са от
видове, извън посочените и техният брой на хектар съответства на 170 кг използван
азот на хектар за година. Земята не е третирана поне 3 години с продукти, различни от
посочените в приложения No1 и 2 на Наредба 22 от 2001 г.
- Животните, които се отглеждат по биологичен начин са отделени от други животни.
Получената животинска продукция се предлага на пазара като произведена по
биологичен начин само ако животните, от които е получена, са отглеждани по
биологичен начин най-малко:
1. дванадесет месеца при еднокопитните и едрия рогат добитък (включително bison
species), предназначени за производство на месо, но минимум за период, равен на ¾ от
продължителността им на живот до момента на клането;
2. шест месеца при дребни преживни животни и прасета;
3. шест месеца за животните, предназначени за производство на мляко;
4. десет седмици за птиците, предназначени за производство на месо, доставени за
отглеждане преди да навършат три дни;
5. шест седмици при птиците, предназначени за производство на яйца.
Правилата за внос са определени в Глава 3-а от Наредбата. Съгласно текста на
наредбата:
Животните, животинските продукти и храните от животински произход,
отгледани или произведени по биологичен начин, се внасят в страната, придружени от
сертификат, издаден от официален орган на страната износител. Сертификатът трябва
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да доказва, че животните са отгледани и партидата е произведена съгласно изисквания,
еквивалентни на установените с наредбата, и са били подложени на постоянен и
ефективен контрол чрез мерки, еквивалентни на предвидените в Глава четвърта от
Наредбата, поставяща правилата за контрол. Оригиналът на сертификата придружава
стоките до помещенията на първия получател в страната. Вносителят съхранява
оригинала на сертификата в продължение най-малко на две години и го представя на
контролните или надзорните органи при поискване.
Продуктите и храните носят знак за биологично производство.
Министерството на земеделието и горите изготвя и публикува списък на
страните, в които правилата за биологично производство и контрол са еквивалентни на
предвидените в тази наредба.

6. ОЗНАЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Нормативните изисквания за означаване на биологичното производство са
определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28.06.07 относно биологично
производство и етикиране на био продукти и отмяна Регламент (ЕИО) № 2092/91.
Съгласно регламента, всеки производител или вносител на земеделски продукти и
храни, произведени по биологичен начин, е длъжен да информира за дейността си, да
се регистрира и контролира от контролен орган. Този контролен орган представлява
„...независима частна трета страна, която извършва инспекция и сертификация в
областта на биологичното производство в съответствие с предвидените в Регламент
(ЕО)No 834/2007 разпоредби.” В България има 17 такива контролни органи, разписани
в списък, който е на сайта на МЗХ: www.bioregister.mzh.government.bg. Земеделски
продукти и храни, произведени по биологичен начин и получили съответната
сертификация, могат да се означават с национален знак за биологично производство.
Регламентът съдържа стриктни правила относно означаването и ползването на
знака за биологична продукция, за да предотврати несигурността на потребителите
относно това кой продукт е биологичен и за да намали възможностите за злоупотреба.
Освен това, биологичният продукт не може да използва етикет, върху който е посочено,
че продуктът съдържа и генетично модифицирани организми. За да даде повече
увереност в автентичността на биологичния продукт, Регламентът и Наредбата
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изискват всички продукти, означени като биологични, да посочват името на последния
оператор по веригата производство-доставка, напр. на производителя, преработвателя
или доставчика му, както и името или кода на органа, извършил необходимия контрол.
В Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти са разписани подробни правила за етикетирането на
биологичните продукти, които са задължителни за всички оператори, включени в
системата на контрол.
От 1 юли 2010 г. влиза в употреба нов знак на Европейския съюз (ЕС), който ще
бъде задължителен за всички предварително пакетирани биологични продукти,
произведени в 27-те страни-членки на ЕС и отговарящи на съответните стандарти за
етикетиране. Поставянето на знака на даден продукт ще означава, че продуктът
напълно съответства на европейските стандарти за биологично земеделие.
Новото лого представлява изображение на 12 звезди във формата на листо на
зелен фон, като символът съдържа две послания: Европа и Природата.

В средата на 2013 г., влезе в сила задължителната употреба на т.нар. Лого „зелен
лист“ за всички биологично сертифицирани земеделски продукти и храни. То включва
задължителното изписване на кода на съответната държава, където е произведен
продуктът, кодовият номер на сертифициращия орган, както и произхода на
земеделския продукт (или неговите съставки, ако продуктът е многокомпонентен) –
дали е от ЕС, извън ЕС, или пък съдържа както съставки, произведени в ЕС, така и
извън него, както е възможно много често при многокомпонентните продукти.
В България, биологичното производство се означава със специален знак:
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Етикетът на един „БИО“ продукт следва да съдържа:


Съдържание на всяка съставка в низходящ ред според тегловите пропорции на
влагане в продукта;



Означение за начина на земеделско/животновъдско/млекодобивно производство;



Данни

за производство

или

внос

на

продукта

от

страна,

спазваща

международните норми за биологично производство;


Свидетелство за контрол от редовния контролен орган за производство или внос
на био продукти.

7. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ
За да може да бъде продаван като „биологичен“, всеки продукт трябва да бъде
контролиран и сертифициран от организация или фирма, която отговаря на строго
определени с нормативната наредба изисквания.
Съгласно българската законова уредба, контролът и сертифицирането на
биологичната продукция в нашата страна са поверени на юридически лица – търговци и
сдружения с нестопанска цел, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ и получили разрешение от министъра на земеделието, храните
и горите.
Нормативните актове, регламентиращи биологичното производство, отреждат на
МЗХГ ролята на компетентен орган, който има задължението да прилага
законодателството в областта на биологичното земеделие и да извършва съответния
надзор. Надзорът се извършва чрез ежегодно одитиране на одобрените сертифициращи
органи.
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Ефективността на извършвания контрол на биологичното производство е от
определящо значение за завоюване доверието на потребителите.
Към настоящия момент министърът на земеделието, храните и горите, като
компетентен орган, е издал разрешение за извършване на контрол за спазване на
правилата за биологично производство в областта на земеделието на 17 контролиращи
лица.
На сайта на МЗХГ се поддържа информационна база данни на стопанствата,
преработвателите и търговците, включени в системата за контрол и притежаващи
валидни

биологични

сертификати.

Регистърът

се

намира

на

адрес

www.bioregister.mzh.government.bg. Там може да се намери подробна информация за
нормативната база, контролиращите лица и сертифицираните оператори на биологични
продукти. Санкциите за операторите, които не са се добавили в регистъра, са сериозни,
така че на неговата актуалност може да се разчита в максимална степен.
Всеки производител, който иска продуктите му да бъдат означени като
„биологични“, е длъжен да се обърне по свой избор към някой одобрен орган за
контрол и сертификация на продукти и да поеме ангажимент стриктно да спазва
действащите изисквания в областта на биологичното земеделие. Това задължение,
което се поема с подписване на договор между него и контролния орган, е доброволно
и предлага взаимна отговорност.
Всеки производител, който въвежда биологично производство, трябва да
разработи и представи на контролния орган план за преход. Необходимо е планът да
бъде в задължително съответствие с изискванията за биологично производство за
съответните култури.
Контролната процедура включва едно първо посещение за утвърждаване на
цялата производствена система (земеделски парцели, складови бази, гаранции от
доставчиците, етикети).
В едномесечен срок от сключването на договора с контролния орган
производителите,

поели

ангажимент

да

спазват

правилата

на

биологичното

производство, трябва да представят в Министерството на земеделието, храните и
горите писмена информация относно дейността си. Тази информация е свързана с
името и адреса на производителя, извършваната дейност, данни за местоположението
на помещенията и от кога е преминато в режим на биологично производство.
Контролният орган е длъжен да извърши проверка на място поне веднъж
годишно, но може да извършва и допълнителни планови или внезапни проверки.
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Когато нормативните изисквания не се спазват, на производителите се налагат санкции.
Тези санкции могат да бъдат предупреждения, нови проверки или анализи за сметка на
производителите, отнемане на сертификат, с което се налага забрана за продажба на
част или на цялата биологична продукция.
Самите

биологични

производители

трябва

да

упражняват

постоянен

самоконтрол, който се наблюдава и от самия контролен орган.
Всяка година, до края на месец януари, биологичните производители, трябва да
представят програма, която се следи от контролния орган.
Примерни необходими документи за инспекция на животновъдни ферми:
 Официален ветеринарен списък на животните, посочени по номерата на ушните
марки (порода посочена);
 Официален ветеринарен паспорт на животните, в който са посочени
извършените лечебни и превантивни процедури с точните имена на
фармацевтичните

средства,

прилагани

при

лечение,

ваксинации

или

обезпаразитяване (паспортите се прилагат, ако има такива)
 Дневник на стадото, попълнени с информация, която не се съдържа в
горепосочените точки, както следва:


Съществена информация за животните, млеконадой или добито месо;



Смърт или загуба на животни. При покупка на ново животно да се изисква и
описва ветеринарното му минало;



Опис на закупените концентрирани фуражи и имената на доставчиците им;



Описание на хранителния режим, включващ дневната дажба и количеството
на изхранваните груби и концентрирани фуражи, класифицирани по вид
животни и разлики в храненето през различните годишни сезони;



Дейност, свързани с обеззаразяване

на обори и съоръжения и химични

средства, използвани за това.
 Фактури и квитанции за доставка, документи за покупки и продажби. Документи
за покупка на семена, посадъчен материал, торове, препарати, фуражи,
допълнителни добавки за животни и др. разходи, свързани със селскостопанска
дейност;
 ГМО декларация. Декларация за закупен

концентриран фураж от следните

култури: царевица, рапица, соя, люцерна, картофи, тютюн, захарно цвекло, че не
са генно модифицирани;
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 Скици и нотариални актове на обори, плевни и складови помещения, използвани
в животновъдството и договори за тяхното ползване, ако има такива. 17

8. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Изводи:
 На територията на МИГ Момчилград-Крумовград към настоящия момент няма
регистрирани биопроизводители;
 Биопроизводството е приоритизирано в стратегическите документи на
територията на община Крумовград и община Момчилград, както и в
Стратегията за ВОМР на МИГ Момчилград-Крумовград;
 Биопроизводството е перспективен отрасъл в национален и световен мащаб;
 Има ясно разписани нормативни изисквания за биологичното земеделие в
рамките на ЕС и на страната;
 Преминаването към биоземеделие изисква технологично време и инвестиции;
 Субсидиите за биоземеделието са ограничени за настоящия програмен период;
 На територията на МИГ-а има агроклиматични условия и чиста околна среда,
благоприятни за развитие на биоземеделие;
 Животновъдството на територията на МИГ-а е предимно екстензивно, което
позволява по-лесен преход от конвенционално към биопроизводство;
 Местните

животновъди

имат

слаба

мотивация

за

преминаване

към

биопроизводство; Стимул за преминаване към биологично отглеждане на
животни е получаването на повече точки при оценката на проектни
предложения за спечелване на европейско финансиране по ПРСР 2014-2020;
 Местните животновъди в голямата част са нискообразовани лица, които срещат
затруднения при разрибането и справянето с терминологията и изискванията на
документацията за преминаване към биологично земеделие;
 Местните животновъди не са информирани относно процеса по преминаването
от конвенционално към биологично животновъдство – основни стъпки и
промени, инвестиции, отговорности, продължителност

17

Наръчник на производителите на биологични продукти, Фондация „Тайм“, ЕС, МЗГ
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 Територията на МИГ – общини Момчилград-Крумовград не е производителна
на фураж, поради нископланинския релеф и не може да задоволява собствените
нужди от фураж дори за конвенционално животновъдство;
 Местните животновъди купуват фураж от съседни области, което затруднява и
оскъпява снабдяването;
 Още по-затруднен е достъпът до фуражи, които да отговорят на изискванията
за биопроизводство;
 В област Кърджали няма предприятие, което да е сертифицирано да преработва
и произвежда продукция от биологично отгледани животни;
 Липсва преработваща промишленост за биопродуктите и в националне мащаб,
която да затвори цикъла на производство и да увеличи добавената стойност на
продукцията.
 Налице е търсене на биопродукти в страната и на европейския пазар, но не се
наблюдава търсене на биопродукти на територията на област Кърджали;
 Пазарите, на които се търсят биопродукти са отдалечени от местните
производители;
 Биологичното пчеларство е по-достижимо и реализируемо;
 Местните животновъди имат необходимост от консултации и помощ при
обработка и попълване на документи, част от процеса по преминаване към
биологично животновъдство. Областна служба за съвети в земеделието има
готовност да консултира заинтересованите лица.
Препоръки:
 Да се промотира биоземеделието сред местните производители като начин за
увеличаване на добавената стойност на продукцията;
 Да се направи проучване на пазарите, на които би могла да се предлага
местната биопродукция;
 Подкрепа за изготвяне на бизнес план на фермите, желаещи да преминат към
биопроизводство;
 Осъществяване на връзки със сдруженията за биопроизводители;
 Проучване и осигуряване на възможностите за преработка на биопродукцията;
 Стимулиране на сдружения на местните производители с цел обединяване на
усилията за преход към биоземеделие;
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 Инвестиция в демонстрационна ферма за биологично отглеждане на животни
на територията на МИГ-а, която да покаже процесът на работа и да е пример и
мотивация за желаещите местни животновъди.
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