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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС 2014-2020  - 

УСЛОВИЯ ЗА  ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 

Биологичното земеделие влияе благоприятно върху природата, хората и животните. Наред с 

опазването на климата, биологичната форма на земеделие допринася и върху запазването на 

биоразнообразието. Тенденцията в нарастването на дела му е положителен факт.  

За рождена година на  биоземеделието се счита 1924 г. По това време известният философ 

Рудолф Щайнер насочва за първи път вниманието върху биологично-динамичния начин на 

стопанисване, базиран на почвеното плодородие.  

Правната основа на биологичното земеделие на ниво Европейски 

съюз датира от 1991 г., когато са създадени стандартите за 

растителните продукти. През 2000 г. се появява и  регулацията 

на стандартите в животновъдството. Правилата за обозначаване 

със знак „био“  върху продукти от растителен и животински 

произход са интегрирани в съществуващите норми през  2009 г., 

а през април 2010 г. е въведено новото био-лого на 

Европейския съюз.  През 2012 г. ЕС приема директива  за био-

стандарта при производството на екологично вино.   

Общата селскостопанска политика на ЕС  от 2014 г. става по-зелена, като за периода до 

2020  г. за реализацията й са предвидени над 100 милиарда евро. 30 % от директните 

плащания  се отпускат на земеделските стопани, само ако те се придържат към 

селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда. В рамките на 

реформата на ОСП тези практики включват: поддържане на минимална площ за постоянни 

пасища; отглеждане на поне три различни култури на обработваемата земя; поддържане на 

минимална площ с характеристики на ландшафта като жив плет и езера или земи под угар, 

залесени площи или площи, покрити с култури, благоприятни за качеството на почвите и 

водите.  

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти е правната рамка на биологичното земеделие, 

регулираща всички равнища на производство, разпространение, контрол и обозначаване на 

биологичните продукти, търгувани на територията на ЕС. Минималните критерии за получаване 

на статут на биологично стопанство включват: забрани за използване на генно-модифицирани 

организми и химико-синтетична растителна защита и минерални азотни торове; ангажименти 

за наторяване с естествени  торове; грижа за почвеното плодородие чрез изразено хумусно 

стопанисване; разнообразяване на културите и междинни култури; забрана за  химико-

синтетични регулатори на растежа и на хормони; обвързано с площта отглеждане и хранене на 

животните с екологичен и по възможност самостоятелно произведен фураж; отказ от 

използването на антибиотици; производство на биохрани от биологични съставки; силно 

ограничаване в използването на добавки; забрана за йонизиращо лъчение.  

Сертифицираните биостопанства подлежат на контрол и сертифициране всяка година, а 

преходният период преди продуктът да бъде обозначен като органичен, е две години.  

Отговарящите на изискванията за биопроизводство продукти се маркират с етикет, на който 

освен био-логото на ЕС следва да се постави и кода на сертифициращата организация - 

например BG-BIO-09. Петнадесет са оторизираните в България контролни органи, 

сертифициращи органични продукти.  

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 

 



Статистиката показва, че използваната за целите на биопроизводството земеделска земя в 

България за периода 2006-2015 г. е нарастнала над 20 пъти, и представлява  над 120 хил. ха.  

За част от земеделските стопанства тези действия са следствие от зелените субсидии, за други,  

обаче, са далновидна прогноза за непрекъснато повишаващото се търсене на биологични 

продукти и необходимост от навременно преориентиране към сегмент с растяща пазарна 

реализация.  Може би и  поради това преминаването към биологично земеделие си струва!? 

 

Статията е разработена в рамките на проект “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”  - 

Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското 

стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион, който се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на Договор № AGRI 

2016-0198. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

 

Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено 

мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 
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