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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ 
 

Биологичното земеделие е една от най-успешните системи със съществен принос в 

устойчивото развитие, която се практикува в Европейския съюз. Възможностите, които предлага 

Общата селскостопанска политика чрез многообразните стимулиращи мерки и финансова 

подкрепа чрез двата стълба за подкрепа за приемането на устойчиви модели за използването на 

земеделските страни, се допълват чрез инструментите за развитие на трансграничния регион 

България – Румъния.  В Програмата за териториално сътрудничество „INTERREG VC” за новия 

програмен период 2014 – 2020 се поставя акцент върху преодоляване на проблемите на 

граничните региони, чрез осигуряването на широкообхватно партньорство, в контекста на 

политиките на единния пазар, свободното движение на хора, капитали и стоки.  

Сред задържащите фактори и предизвикателства пред развитието на биоземеделието в 

трансграничния регион са зависимостта от земята и по-големи рискове за пазарна реализация: 

първите години след стопанисване на земята по правилата са най-тежки във финансово 

отношение за производителите и затова са въведени компенсаторни механизми. Данните показват 

многократно (почти 28 пъти) увеличение на регистрираните оператори на биопродукти в България 

(по данни на МЗХ) и над 20 пъти увеличение на сертифицираните площи за биопроизводство в 

страната. Регион Добрич отчита също увеличение на регистрираните производители, 

преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни и към м.март 2017 г. те са 

над 340.  

Недостатъчна е информираността за маркетинга и продажбите на биопродукти на всички 

нива по веригата и ниската добавена стойност – последното изследване за потребителските 

нагласи е проведено в България през 2009 г. Липсва постоянно наблюдение на пазара на 

биопродукти, официалната статистика също не отчита този сегмент. Сред ключовите проблеми за 

развитието на биопроизводството е и липсата на целенасочена подкрепа за преработката на 

първичната биологична продукция. Това е причина добавената стойност от този вид производство 

да се изнася извън страната.  

Недостатъчната информираност на потребителите за предимствата на биохраните, 

отсъствието на мерки за реклама, промоция и развитие на вътрешния пазар на биологични 

продукти, липата на специализирана борса са сред другите проблеми пред развитието на 

биоземеделието в региона.  

Същевременно глобалният пазар на биохрани и напитки през 2015 г. се оценява на 80 

млрд. долара, от които близо 40 млрд. се реализират в Северна Америка, а 35 млрд. - в Европа. 

Официални данни за България липсват. Излизането на био- и натуралните продукти от 

профилираните магазини и засилващият се интерес на търговските вериги към тях е една от 

трайните тенденции в последните години. Фермерските пазари са друг канал за продажба, 

разширява се и онлайн предлагането. Обичайно биопродуктите са с около 30% по-скъпи от 

техните конвенционални еквиваленти.  

Преходът към биологично земеделие в трансграничния регион, което отговаря напълно на 

изискванията за устойчиво развитие, води и до стабилизиране на доходите на земеделските 

стопани чрез навлизане на нови, нишови пазари. Регионът е с благоприятни възможности и затова 

биологичното земеделие се разглежда като алтернатива за решаване на проблема с 

обезлюдяването на селата, липсата на поминък и дисбаланса в развитието на региона.  

Увеличаващото се потребителско търсене на биопродукти създава по-добри възможности за 

всички звена във веригата на биологичното производство и доставки и заедно с това дава тласък 

на местната икономика и социално развитие в трансграничния регион.  
 

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. 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 
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