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1. Цели и методология
Целта на настоящия секторен анализ е да се направи оценка на фактическото
състояние на селското стопанство и възможностите за развитие на биологичното
земеделие на територията на МИГ Сандански в изпълнение на Стратегията за ВОМР
2014-2020. Акцентирано е върху потенциала и основните предпоставки за биологично
производство на територията, стратегическите насоки в развитие на българското
земеделие, нагласите на местната общност, тенденциите и проблемите, свързани с
развитието на сектора с цел изясняване на неговите перспективи в района. Проучването
ще повиши информираността на членовете на МИГ и на цялата местна общност за
ползите и недостатъците на биологичното земеделие, за методите и подходите, които се
използват в него, както и за ролята му като алтернативна икономическа дейност в
устойчивото развитие на местната икономика и селските райони. На базата на
събраната информация в анализа са изработени препоръки в помощ на МИГ и
потенциалните бенефициенти за възможностите за развиване на биологично
производство с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и
предприятията от преработвателната промишленост в изпълнение целите на
Стратегията.
Методологията в съставянето на анализа се базира на основните характеристики за
въздействие на подхода ЛИДЕР: Стратегията за ВОМР, осъществявана на територията
на МИГ, улесняване въвеждането на иновативните методи и решения, подход отдолунагоре, многосекторен подход при планиране и прилагане на Стратегията, работа в
мрежа на местните партньорства, сътрудничество/коопериране.
- Включени са стратегическите насоки за развитие на биологичното земеделие от
„Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в
периода 2014 – 2020 г.“, в доклада „Развитие на биологичното земеделие в България“
на МЗХГ(2014), в Стратегията „Европа 2020“ за устойчивото развитие, основните
принципи на ОСП и прилагането на Програма за развитие на селските райони 20142020 в България;
- Изследвани са регионалните и общински документи за развитие на територията
(областен план за развитие, общински план, програми за развитие на биологичното
производство в община Сандански), правени са проучвания на място, анализирани са
потенциала и възможностите на територията за биологично земеделие, използвани
са официални статистически данни от НСИ и МЗХГ;
- Проведено е анкетно допитване сред членовете на МИГ и местното население за
нагласите и информираността в областта на биологичното селско стопанство и
производството и преработката на биологични продукти;
- В изводите и препоръките са приложени сравнителният и ситуационният
анализи, методът на екстраполацията, методът на моделирането и методът на
прогнозирането. Определящ е системният подход, дефиниране едновременно на
предимства и недостатъци в изследването на системата като цяло, екстраполиране
на възможности и добри практики, намиране на работещи модели за решение и
експертно прогнозиране с прилагане на линеен трендов модел.
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2. Същност на биологичното земеделие
Биологичното земеделие най-общо е система за екологосъобразно производство на
селскостопански продукти, която поддържа здравето на околната среда – природни
ресурси, почви и води, биоразнообразие и същевременно с това се грижи и за здравето
на хората, осигурявайки им чиста и полезна храна, без химически добавки. Този вид
земеделие съчетава иновациите, науката и традиционните практики и се стреми да
осигури добро качество на живот на всички: природата, животните и хората.
Биологичното земеделие е един от стълбовете на Общата селскостопанска политика на
ЕС за периода 2014 – 2020 г , както и важен приоритет в политиката за развитие на
земеделието у нас. В „Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в
България в периода 2014-2020“ (Приложение7) е записано, че „Насърчаването на
земеделските производители за преминаване към или поддържане на биологично
земеделие допринася едновременно за:
- опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и
предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената
природа;
- производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на
нуждите на нарастващия брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни
методи на производство;
- социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в
сравнение с конвенционалното земеделие“.
Биологично земеделие представлява отглеждането на земеделски продукти по
естествен, природен начин, без употребата на всякакви изкуствени добавки и
подобрители, химия или генномодифицирани организми. Производителите гарантират,
че земеделските продукти са отгледани или преработени без използването на
синтетични вещества - като синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони,
регулатори на растежа, както и хранителни добавки от типа на консерванти,
оцветители, изкуствени подсладители и други помощни вещества при преработката.
Производството на този вид продукти се извършва съгласно изискванията на
специфични европейски и национални стандарти и е обект на контрол от
сертифициращи органи, които могат да бъдат публични и/или частни.
2.1 История
В края на 19-ти и началото на 20-ти век земеделието се развива интензивно, за да реши
проблема с нарастващите нужди от храна за също нарастващото с бързи темпове
население. Модерното селско стопанство става механизирано и химизирано и често си
служи с подходи и способи за обработка, които рушат естествената среда, както и с
големи количества вредни за природата и човека изкуствени химикали за третиране на
почвата и за растителна защита. За да се увеличат добивите и да се стимулира по-бърз
растеж, препаратите в почвата и растенията се прилагат масово. Това разбира се, прави
земеделското производство по-рентабилно, а хранителните стоки
по-евтини.
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Същевременно с това обаче, се нанасят трайни вреди не само върху почвите, водите, и
въздуха, а и върху цялата окръжаваща среда - горите, флората и фауната, а също и
върху здравето на хората заради ежедневната консумация на продукти със съдържание
на пестициди, нитрати, изкуствени хормони и др. В началото на 20-ти век започват да
се създават и различни теории как това да бъде преодоляно. Рудолф Щайнер,
австрийски философ и родоначалник на антропософията, пръв създава нова концепция
за земеделие, в което фермата се възприема като самодостатъчен жив организъм.
Неговият ученик Пфайфер нарича тази теория “биодинамично земеделие”. За първи
път терминът „биологично земеделие“ се използва от сър Уолтър Джеймс през 1939
г. Терминът е следствие от концепцията „стопанството като организъм”, който
той използва и разяснява в книгата си „Поглед към Земята”, в която
противопоставя биологичното срещу химическото земеделие.
В Англия научната
школа “биологично земеделие” се създава след Втората Световна война от Алберт
Хауърд, който подчертава важността на плодородието и биологичния баланс на
почвата. Използването на органични торове се счита за изключително важно, особено
след като се е вярвало, че то развива съпротивителните сили на растенията срещу
паразити и болести. На базата на своите открития Хауърд развива и система за
компостиране, която намира широко приложение по цял свят. Ева Балфор,
последователка на Хауърд добавя като практика в стопанствата
цикличния
сеитбооборот на земеделските култури. Тя експериментира своя метод във
фермата си, без да употребява химически торове и публикува в различни издания
материали, свързани с този опит. Балфор е една от вдъхновителките на създаването
на „Почвената Асоциация” (The Soil Association) през 1949 г.
във
Великобритания, която и днес играе важна роля в IFOAM. В Швейцария през 1940
г. е създадено движение водено от докторите Руш и Мюлер, наречено “биологично
земеделие”, като то пък е базирано на принципа на максимално ефективното
използване на възобновяеми източници на енергия. През 50-те години в Америка
също започва популяризирането на условия и методи на органично земеделие.
Първият етикет за био продукция (DEMETRA) е регистриран през 1954 г. В Париж
през 1972 г. няколко организации на земеделски производители от Европа, заедно с
екологични движения, създават Международна федерация на движенията за органично
земеделие (International Federation of Organic Agriculture Movements). През 80-те години
фермери и консуматори започват да упражняват натиск върху правителствата за
регламентиране на биологичното земеделие. Това води до създаването на нови
закони и стандарти през 90-те. През 1991 г. Европейската Комисия приема Регламент
2029/91, в който са посочени изискванията, на които да отговарят биологичните
продукти.
2.2 Определение за биологично земеделие
В Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологично производство се казва:
„Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и
производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение
опазването на околната среда, подържа се висока степен на биологично разнообразие,
опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение
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към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от
потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и
процеси“.
Определенията за същността на биологичното земеделие са няколко, като у нас са
разпространени основно две. В българския „Национален план за развитие на
биологичното земеделие в България в периода 2007–2013 г.”, разработен в съответствие
с Европейския план за биологични храни и земеделие от 2004 г. е прието цитираното в
него определение на „Кодекс Алиментариус“ на Организацията за прехрана и
земеделие (ФАО) и Световната здравна организация (СЗО), според които биологично
земеделие е „цялостна система за управление на производството, която насърчава и
укрепва устойчивостта на агроекосистемата, включително и биоразнообразието,
биологичните цикли и почвената биологична дейност“. По-нататък се казва, че
биоземеделието „поставя акцент върху използването на практики за управление вместо
входящи вложения извън стопанството, като взема под внимание факта, че
регионалните условия изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява чрез
използване, където е възможно, на агрономични, биологични и физикомеханични
методи, като противовес на използването на синтетични материали, за изпълнение на
определена функция в рамките на системата“.
Според по-новото и прието в ЕС определение на IFOAM (International Federation of
Organic Agriculture Movements) от юни, 2008 г. „биологичното земеделие е цялостен
системен подход, основан на система от процеси, които водят до устойчивост на
екосистемите, запазват храните, добрите хранителни стойности, хуманно отношение
към животните и социална справедливост”. Според организацията, „биологичното
земеделие е производствена система, която поддържа здравето на почвите,
екосистемите и хората. Тя се основава на екологичните процеси, биоразнообразието и
циклите, адаптирани към местните условия, и избягва употребата на вещества и други
действия с неблагоприятен ефект. Биологичното земеделие съчетава традиции,
иновации и наука за ползване на околната среда и насърчава справедливите отношения
и доброто качество на живот за всички живи същества.“
В документите от секцията за биологично земеделие на Европейската Комисия се
подчертава, че „За биологичното земеделие е характерно отговорно използване на
енергията и природните ресурси, поддържането на биологичното разнообразие и на
местния екологичен баланс, съхраняването и подобряването на плодородието на
почвата, хуманното отношение към животните и внимание към специфичните им
поведенчески нужди“.
Биологичното производство е икономически сектор, допринасящ едновременно за
постигане на целите и на трите конвенции на ООН – по изменение на климата
(Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата), биологичното
разнообразие (Конвенция за биологичното разнообразие) и борбата с опустиняването
(Конвенция на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването –
Европейска конвенция за ландшафта), и благоприятстващ устойчивото управление на 5
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от общо 7-те екосистеми (обработваеми земи, горски екосистеми, планински и
полупланински екосистеми, сухи и засушливи екосистеми, ливади и пасища)
2.3 Биологични продукти
Биологичен продукт е земеделски продукт, предназначен за потребление и произведен
по биологичен начин. Това са продукти, при чието отглеждане, производство или
преработка не са използвани какъвто и да е вид синтетични химикали. Биопродуктите
имат сертификати, удостоверяващи техния органичен произход и начин на
производство, т. е. отговарят на строго определени изисквания и стандарти,
регламентирани от държавата и законодателството на ЕС. Етикетирането на
биопродуктите също е подчинено на определени изисквания - производителите трябва
да следват строги правила и регламенти.
Биологичните продукти са разделени на две основни групи – храни и нехрани.
Биологичната храна е продукт на биологичното земеделие, който е отгледан и
преработен без използването на синтетични вещества при отглеждането - като
синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони, регулатори на растежа, както и
хранителни добавки от типа на консерванти, оцветители, изкуствени подсладители и
помощни вещества при преработката. При биологичната храна е забранено
използването на генетично модифицирани организми и техни производни.
Производството на този вид продукти се извършва съгласно изискванията на
специфични стандарти и е обект на контрол от сертифициращи органи, които могат да
бъдат публични и/или частни (независими). Изискванията към производството на
биологичните продукти, които не са храни, са същите, каквито и към храните. Такива
продукти могат да са произведени чрез преработка на биологично отгледани продукти,
като при тази преработка също трябва да бъде избегнато ползване на изкуствени
вещества. Широко употребявани са етеричните масла, биологичните козметични
продукти, дрехите от биологично произведени материи и др. В зависимост от
икономическото направление, в което биопродуктът се произвежда може да се
използват и понятията органичен или екологичен продукт. Тези понятия са напълно
еквивалентни. Не е позволено обаче използването на понятието „натурален“ продукт.
Няма точна и ясна дефиниция за т.нар. натурални продукти и различните търговци
могат да вложат различен смисъл в етикетирана по този начин стока. В повечето случай
като натурален се означава продукт, който е получен по възможно най-естествен начин
- без допълнителна термична или друга обработка, произхожда от екологично чист
район или е произведен в малка семейна ферма. Натуралните храни също се свързват с
липсата на вредни химически вещества в тях, но не гарантират чистотата на самия
продукт, тъй като не са обект на контрол и сертифициране, няма гаранция и относно
безопасността, а в редица случаи и за качеството.
В България пазарът на биопродукти, макар и нарастващ с бързи темпове, е все още
малък, като голяма част от произведеното се изнася, а друга пък част от биопродуктите,
особено по-екзотичните се внасят от чужбина. Основната част от търговията с
биопродукти се извършва в специализирани магазини или по специализирани щандове
в големите вериги и дори в някои аптеки. Търговците се снабдяват с биологичните
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продукти предимно чрез дистрибутор, по-рядко директно от производителя.
Продуктите, които се предлагат са основно биохрани. Сред най-застъпените артикули
са билки, мед и пчелни продукти, ядки, подправки, лютеница и конфитюри, зърнени –
лимец, елда, различни брашна от ориз, овес, семки и др., както и хляб и хлебни
продукти. Други продукти, които могат да бъдат открити сравнително лесно по
магазините са био-сирене, био-кашкавал и био-кисело мляко. Все още слабо застъпени
са пресните био-плодове и зеленчуци, както и месото и месните продукти. Напоследък
пазарът им се разширява предимно по интернет чрез продажба от различни сайтове,
обединяващи био-производители от цялата страна и доставящи продуктите директно до
домовете на потребителите. От храните все още преобладават вносните продукти – соя
и соеви производни – тофу, пастети, соеви колбаси, киноа, чиа, амарант, кокосови
масла и млека, различни растителни млека от ядки и зърнени, екзотични билки и
хранителни добавки, както и био-бисквити, консерви, сокове. От нехранителните
продукти най-разпространени са био-козметиката, етеричните масла, и по-малко дрехи
и друг текстил, както и бебешките стоки с биологичен произход.
2.4 Синоними и обозначаване
Синоними на биологично земеделие и биологични продукти са:
Органично земеделие/продукт (organic) – използва се предимно в англоезичните
страни. Въпреки че в българската нормативна уредба, правилното название е
„биологичен“, в различни публикации, търговски реклами, магазини и етикети и др.
някои продукти се представят като органични, а не като биологични. Най-често по този
начин се позиционират текстилните и козметични биопродукти.
Екологично или еко- земеделие/ продукт – название, което се използва в някои страни
от ЕС като еквивалент на биологично. В България законодателството признава само
термина „биологичен“, макар че еко- е широко употребявано, но само неофициално.
Използването на термините „екологичен”, „органичен”, „еко”, включително и ако са
изписани на латиница, е нарушение на Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подлежи на санкция.
Сертифицираната биологична продукция се маркира със специални знаци, които ги
отличават от продуктите, произведени по традиционен начин. Единният европейски
знак, който е задължителен за маркиране на всички биологични храни и продукти,
предлагани на европейския пазар е:
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Производителите могат да добавят и свои допълнителни обозначения, съобразени със
стандартите в съответната държава.
2.5 Развитие на биологичното земеделие в ЕС и България
Биологичният сектор е най-бързо развиващият се сектор в земеделието, а глобалният
пазар на биохрани и напитки през 2014 г. се оценява на 80 млрд. долара, от които близо
40 млрд. се реализират в Северна Америка, а 35 млрд. - в Европа. Биологичното
земеделие се прилага в над 110 страни по света и над 26 млн. ха са заети с биологично
производство, като с най-големи площи са Австралия с 11,3 млн. ха., Аржентина с 2,8
млн. ха. и Италия с над 1 млн. ха.
По данни на Евростат в Европейския съюз за периода 2010-2015 г. увеличението на
сертифицираните площи за органично земеделие е с над 21%, което ги прави 6,2% от
общите земеделски площи в рамките на ЕС. През 2009 г. биологичното земеделие е
заемало 8,6 милиона хектара, което представлява 4,7 % от използваната
селскостопанска площ. От 2007 до 2009 г., средният годишен темп на растеж на
биоземеделието в ЕС-15 е бил 7,7 % и 13 % в ЕС-12 (през 2009 г. ЕС-15 са
представлявали 81 % от цялата площ за биологично производство в ЕС). През 2008 г. е
имало около 197 000 стопанства, заети с биологично земеделие, т.е. 1,4 % от всички
стопанства в ЕС-27. По оценки, през 2007 г. секторът на биологичното производство
представлява 2 % от общите разходи за храна в ЕС-15.
Пак според данните на Евростат, за периода 2010-2015 г. България е втора в
Европейския съюз по относителен ръст в проценти на сертифицираните площи за
биологично земеделие, макар че страната ни остава сред последните в съюза по дял на
сертифицираните площи от общите земеделски площи, следвана по този показател само
от Румъния, Ирландия и Малта. Но за периода сертифицираните за биологично
земеделие площи в България са се увеличили 4,6 пъти до 118 552 хектара. Това
представлява 2,4% от общите земеделски площи. През 2010 г. делът им е бил едва 0,5%.
На първо място в ЕС по ръст на сертифицираните за биологично земеделие площи е
Хърватия с почти петкратен ръст за пет години до 75 883 хектара. Това е почти 5% от
общите земеделски площи в страната. След Хърватия и България следват Франция,
където е отчетено увеличение от 61%, Ирландия с 53%, Литва с 49% и Кипър с 48%.
Във Великобритания и Холандия пък се наблюдава спад на сертифицираните за
органично земеделие площи, като намалението е от почти 30% за Великобритания - до
малко под 496 хил. хектара, а в Холандия – с 4% до 44 402 хектара. Абсолютният дял
на сертифицираните площи за биологично земеделие спрямо общите земеделски площи
остава най-висок в Австрия, Швеция, Естония, Чехия, Латвия и Италия.
2.6 Данни за биологичното земеделие в България през 2015/2016 г.
В България има добри предпоставки за развитие на биологично производство –
подходящи природни условия и голям брой запазени от екологична гледна точка
райони. Развитието на сектора е стимулирано и от различните механизми за финансово
подпомагане по ПРСР и други ОП, както и от партньорството между бизнеса,
държавните органи и НПО в сектора за популяризиране на ползите за производителите
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и потребителите на този вид продукти и храни. Нарастващият брой на
производителите, преработвателите и търговците, които се присъединяват към
системата на контрол и сертификация за биологичното производство показва, че все
повече хора осъзнават ползите от този вид земеделие.
По данни на МЗХ за 2016 г. в България има над 7 хил. сертифицирани производители
и преработватели. При влизането на България в ЕС през 2007 г. сертифицираните
биопроизводители са били само 600. Така, след прилагането на евро субсидиите този
брой се е увеличил над десет пъти. Все повече земеделски производители се насочват
към биологично производство, както и все повече потребители търсят здравословна и
незамърсена с изкуствени торове и други химически съставки продукция. Мотивацията
и на производителите, и на потребителите е следствие от грижата за екологичното
равновесие на земята и за собственото здраве.
Непрекъснато нарастващият брой на площите, културите, животните и хората, заети с
органично земеделие, е характерен за последните две години – 2015-та и 2016 г. По
данни на МЗХГ през 2016-та се увеличават значително всички показатели, свързани с
биологичното производство.
Показатели за биологичното производство за 2016 г.
Брой оператори в биологичното производство
Общо култивирани площи/обработваеми земи
Постоянни ливади и пасища
Свободна земя/угар
Всичко площи в система на контрол (в преход и преминали прехода)
Диворастящи култури
Източник МЗХГ

7262 бр.
88 710 ха
38735 ха
8074 ха
162 320 ха
30 7019 ха

Общият брой на регистрираните в МЗХГ биологични оператори за 2016-та е 7262, а за
2015-та е 6 173 – с 2 081 броя повече в сравнение с предходната 2014-та година, тоест с
около 30% увеличение годишно. Това е близо шест пъти повече спрямо 2011 г. За
периода 2006 - 2015 г. броят на операторите се е увеличил около 28 пъти. По-голямата
част от тях са производители, преработвателите на биологична продукция са около 3%,
а търговците под 1%.
Брой оператори
Брой оператори в
система на контрол
Източник МЗХГ

2011
1054

2012
3750

2013
3995

2014
4092

2015
6173

2016
7262

През 2015 г. площите, обхванати от системата на контрол на биологично производство,
достигат 118 571 ха (без да се включват сертифицираните екологично чисти райони, от
които се събират диворастящи култури), което е с близо 60% повече спрямо
предходната година. За 2016-та общите площи са 162 320 ха, което е нарастване с още
45%. През 2015 г. площите в система на контрол заемат дял от 2,4% от общата
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използвана земеделска площ в страната и 1,9% от общите площи, декларирани по
СЕПП, при съответно 1,5% и 0,96% през 2014 г. Към края на 2015 г. 21 543 ха или
18,2% от общите площи в система на контрол за годината, са преминали период на
преход. В сравнение с 2006 г. преди приемането ни в ЕС, нарастването е повече от 20
пъти. Най-много се сертифицират ливади и пасища. При биологичното
растениевъдство най-голямо увеличение има при трайните насаждения - орехи,
лешници, бадеми, кестени, следвани от зърнено-житните и техническите култури етерични масла, медицински растения и подправки. Най-малък ръст е отчетен при
пресните плодове и зеленчуци, отглеждани по биологичен начин - пъпеши, ягоди,
култивирани гъби и др. България е на първо място в света по износ на
биосертифицирана маслодайна роза и лавандула. По данни на организациите на
биопроизводители, България е първа и в ЕС по производство на розово и лавандулово
биомасло, на трето място по брой сертифицирани пчелни семейства, на трето място и
по сертифицирани площи за събиране на диворастящи билки, плодове и гъби. Поради
повишения интерес към производството на биовино през последните няколко години
има увеличаване на площите с винени сортове грозде, отглеждано по биологичен
начин.
Групи култури
Зърнено-житни
култури, вкл. ориз
Зърнено-бобови,
протеинови култури за
производство на зърно
Кореноплодни култури
Технически култури общо
Култури за
зелено/фуражни
култури от
обработваеми земи
Пресни зеленчуци,
пъпеши, ягоди,
култивирани гъби
(оранжерийно и полско
производство)
Трайни насаждения
Постоянни ливади и
пасища
Угар
Други култури от
обработваеми площи
Общо площи в система
на контрол

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6521

7532

7669

12061

22191

30 940

106

48

0

404

1257

523

6

96

98

78

103

91

5846

7909

10924

12878

20873

30 512

995

2044

2881

5215

8330

14 911

670

1421

1037

1445

1866

3 678

6442

10959

16885

18213

25946

34 873

4491

7957

15476

21831

31796

38 735

1513

2315

2905

2205

6209

8 074

32

96

232

22

16

10

162
352
307
Диворастящи култури* 543655
472700
678025
694251
901617
994
Източник: МЗХ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство
26622

40379

12

58107

74351

118571

От данните на агростатистиката се вижда, че от зърнено-житните култури по
биологичен начин се отглеждат основно пшеница, царевица, ечемик и овес. През 2016
г. площите с тях са нараснали с над 28% в сравнение с предходната година.
Техническите култури - маслодайна роза, ароматни, медицински растения, подправки в
система на контрол през 2016 г. нарастват с около 9639 ха спрямо 2015 г. Най-голям
дял от тази група заемат лавандулата, кориандър и резене. С почти 50% в сравнение с
2015 г. са се увеличили площите с пресни биозеленчуци като артишок, лук, моркови,
марули, карфиол и броколи, дини, пъпеши, ягоди и култивирани гъби. Най-значими са
хектарите с артишок – 741 и тикви - 1418. Отглежданите по биологичен начин
нетрадиционни за нашата страна култури като артишок и киви, макар и на малки
площи, показват тенденцията биологичните производители да разнообразяват
предлагането на повече видове и така да отговорят на търсенето на пазара. Трайните
насаждения, отглеждани по биологичен начин, също бележат ръст - през 2016 г. те са с
8928 ха повече в сравнение с 2015 г. Увеличават се най-вече площите с костилкови и
семкови овощни видове, ядки и лозя. През 2016-та нарастват и площите с насаждения
на орехоплодните - орехи, лешници, бадеми и кестени , като достигат до 18 484 ха, при
15 366 ха през предишната година. Биологичните лозя през 2016 г. стават 5390 ха, а
през 2015 г. са били 4199 ха. Агростатистиката отчита намаление при зърнено-бобовите
биокултури - през 2016 г. площите с тях намаляват в сравнение с предходната година.
Групата на кореноплодните - картофи и цвекло също бележи лек спад. Почти 50%
увеличение има и при постоянните ливади и пасища. Разрастват се и площите с
фуражни култури от обработваеми земи - резултат от засиления интерес към
биологичното животновъдство. Сертифицираните екологично чисти площи, от които се
събират диворастящи плодове, билки и гъби през 2015 г. са в размер на 901 617 ха,
което е с над 200 хил. ха или почти 30% повече в сравнение с предходната година.
Секторът на биологичното животновъдство в България остава по-слабо развит от
биологичното растениевъдство, но през последните години се наблюдава тенденция
към увеличаване и на отглежданите по биологичен начин животни. Интересът към
сектора продължава да расте през последните две години, за което допринасят и
възможностите за финансово подпомагане на биологичното животновъдство в рамките
на новия Програмен период. По биологичен начин в страната се отглеждат основно
говеда, овце, кози и пчели. При биоживотновъдството най-голям ръст от 24% е отчетен
при пчеларството - от 46 хил. през 2010 г. пчелните семейства се увеличават до 178 хил.
през 2015 г, като през последната година се наблюдава лек спад.
Биологично животновъдство през 2016 г.

Говеда
Овце
Кози
Пчелни семейства
Източник МЗХГ

Брой животни,
отглеждани по
биологичен начин

Брой биологични
животни (преминали
периода на преход)

9 718
26 809
3 926
236 462

2195
7 897
3 669
140 905
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През 2015 г. броят на говедата, отглеждани по методите на биологично производство,
бележи над два пъти и половина ръст спрямо предходната година, до 4 209, което
представлява 0,8% от общо отглежданите говеда в страната. Овцете, отглеждани по
биологичен начин, нарастват повече от два пъти в сравнение с 2014 г., достигайки 18
792 броя или 1,4% от общо отглежданите овце в страната през 2015 г. При козите,
отглеждани по биологичен начин, също се отчита положителна тенденция, като през
2015 г. те са вече 5 381 броя, което представлява 1,9% от общия брой за страната. През
2015 г. отглежданите по биологичен начин пчелни семейства са с 67% повече на
годишна база, като делът им от общо отглежданите пчелни семейства в страната
достига 23,9%.
Брой животни, отглеждани по биологичен
начин през 2015 г.

2011

2012

2013

2014

2015

Дял на
Общ брой животните,
животни,
отглеждани
отглеждани по
през 2015
биологичен
начин
550201
0,8%
1 331 894
1,4%
276 919
1,9%

Говеда
976
1173
1311
1622
4209
Овце
6648
9175
7894
9029
18792
Кози
3397
2831
3235
4142
5381
Пчелни
58855
85346
117360 106676 178331 747 434
23,9%
семейства
Източник МЗХГ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на
биологичното производство

Производството на биопродукти в България също е в постоянен подем през
последните години. - през 2016-та у нас се отглеждат 407 млечни крави, от които се
добиват 967 141 литра сурово биомляко годишно, преработено в различни млечни
продукти. В преход към биопроизводство са други 2499 млечни крави, които дават 5
803 109 литра сурово мляко По данни на МЗХГ, получената през 2015 г. продукция от
биологични животни (преминали преход) е, както следва: сурово краве мляко – 5 468
тона, сурово овче мляко – 1 455 тона, сурово козе мляко – 424 тона. През 2015 г. от
биологичното пчеларство са произведени 1 554 тона пчелен мед, което е с 36 тона
повече от предходната година и се равнява на 13,6% от общо произведения мед в
страната през отчетната година.
Пазарът на биологични продукти в България е сравнително нов и все още твърде малък,
но в същото време бързоразвиващ се. Органичната продукция и заетите в тази сфера
нарастват отчетливо. Увеличава се броят на специализираните магазини, както и броят
на големите търговски вериги, които се включват в дистрибуцията на биологични
храни. По-голяма част от българските биологични храни и продукти обаче са
предназначени за външни пазари. България е традиционен производител на различни
видове биологично сертифициран пчелен мед с отлични качествени показатели, като
голяма част от продукцията се изнася не само в ЕС, но и на световния пазар.
Българските биологични пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти,
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сладка, лютеници, сушени плодове и ядки имат превъзходни вкусови качества и са
високо ценени в много други държави. По отношение на маркетинга и пазарните
проучвания на органични продукти обаче страната ни изостава в сравнение с ЕС, тъй
като последното изследване за потребителските нагласи е проведено през 2009 г.
Липсва постоянно наблюдение на пазара на биопродукти, официалната статистика
също не отчита този сегмент. Въпреки че няма официални данни за размера на пазара в
България, неофициално се смята, че годишните продажби на биопродукти са в размер
около 16 млн. лв. като преобладаващата част от продуктите са вносни. Пак според
неофициална информация търсенето на биопродукти расте с около 20% годишно.
Обичайно органичните продукти са с около 30% по-скъпи от техните конвенционални
еквиваленти. В някои категории продукти вече има сериозна конкуренция между
производителите - млечни, зеленчуци, консерви, брашно. Налице са и
новорегистрирани компании, които работят за износ – изнасят се основно суровини пчелен мед на едро, замразени плодове и зеленчуци, етерични масла, зърно, сушени
билки. По данни на неправителствените организации в сектора през 2016-та г. се отчита
нова тенденция – досега 95% от производството на биопродукти в страната е било
предназначено за износ, но сега този процент намалява до 80, което означава, че
търсенето на сертифицирани храни на вътрешния пазар нараства. Излизането на био- и
натуралните продукти от профилираните магазини и засилващият се интерес на
търговските вериги към тях е една от трайните тенденции в последната година.
Фермерските пазари са друг канал за продажба, разширява се и онлайн предлагането.
2.7 Основни принципи на биологичното земеделие
Днес повечето стандарти и дейности на биологичното производство и практиките на
биологичното земеделие са базирани на набор от международно признати принципи,
определени от IFOAM. Като най-основни са определени:
Принцип на Здравето. Биоземеделието трябва да поддържа и повишава плодородието
на почвата, растенията, животните и хората, като едно неделимо цяло. Този принцип
посочва, че здравето на индивидите и общностите не могат да бъдат отделени от
здравето на екосистемите - здравите почви произвеждат здрави култури, които
подпомагат здравето на животни и хора. Здравето е цялостта и интегритета на живите
системи.
Принцип на Екологията. Органичното земеделие трябва да се базира на жизнените
екологични системи и цикли, да работи с тях и да помага за поддръжката им. Този
принцип внедрява органичното земеделие в рамките на живите екологични системи. В
него се посочва, че производството следва да бъде въз основа на екологичните процеси
и рециклирането. Храненето и благосъстоянието се постигат чрез екологията на
конкретна производствена среда.
Принцип на Честността. Органичното земеделие трябва да се гради на основата на
взаимовръзки, които осигуряват честност по отношение на природата на жизнените
взаимоотношения. Честността се характеризира с обективност, уважение,
справедливост и стопанисване на споделения свят, както сред хората, така и в
отношенията им към другите живи същества. Този принцип подчертава, че тези, които
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са ангажирани с органично земеделие, следва да поддържат човешките
взаимоотношения по начин, който да гарантира честност на всички нива и за всички
страни - земеделски производители, работници, преработватели, дистрибутори,
търговци и потребители.
Принцип на грижата Органичното земеделие трябва да се управлява с предпазлив
подход, за да защити здравето и благоденствието на настоящите и бъдещи поколения и
на околната среда. Практикуващите органично земеделие могат да повишат
ефикасността и да увеличат производителността, но това не бива да излага на риск
здравето и доброто физическо състояние на хората. Поради това новите технологии
трябва да бъдат оценени и съществуващите методи трябва да бъдат преразгледани.
Трябва да се внимава, имайки предвид непълното разбиране на екосистемите и
земеделието. Този принцип гласи, че предпазните мерки и отговорността са ключовите
грижи в управлението, развитието и технологичните решения в органичното земеделие.
Нужно е науката да гарантира, че органичното земеделие е здравословно, безопасно и
екологично. Въпреки това само научното познание не е достатъчно. Практическият
опит, натрупаната мъдрост, традиционните и местни знания предлагат валидни
решения, изпитани от времето. Органичното земеделие трябва да предотврати
значителните рискове чрез приемането на подходящи технологии и да отхвърли
непредсказуемите такива, като генното инженерство например.
За биологичното земеделие важат и някои основни стандарти и практики:

Да се използват ефективно наличните земеделски ресурси и почвени условия и
да се прилага сеитбообращение (редуване) на земеделските култури.

Да не се използват (или да са силно ограничени) изкуствените торове,
пестицидите, хербициди, инхибитори и др. в растениевъдството. Забранени са
хранителните добавки и антибиотици в животновъдството. Да не се използват
спомагателни вещества при преработка на храните, вкл. подобрители, оцветители,
изкуствени добавки, консерванти и др.

Забранено е използването на генно-модифицирани организми - нито като
продукти за храна, нито като изходен материал за посев и сеитба, нито като хранителни
добавки и спомагателни вещества.

Да се използват наличните ресурси – да няма транспортиране от далече на
животински тор, фуражи и др, за да се намали замърсяването на околната среда и
оскъпяването на продукцията. Да се предпочитат местни суровини, например
животински тор, хумус и други суровини, произведени или добити в същата ферма или
стопанство.

Да се избират земеделски култури и породи животни, които са устойчиви на
болести и аклиматизирани към местните условия и климат, за да не се налага
употребата на медикаменти, съоръжения и др.

Отглеждането на животни да става в значителна степен в открити пространства,
в условия и среда близка до естествената. Да се осигури преобладаващо биологично
(естествено) хранене.
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Човешкото въздействие върху околната среда да е сведено до минимум и
земеделското стопанство да е организирано така, че цикълът да е възможно най-близо
до естествения и природен начин.

В животновъдството да се осигури хуманно отношение към животните и
зачитане на специфичните им нужди. Да се следи съотношението между броя на
животните и площите, които се обработват за тяхното отглеждане и изхранване.

Биологичното земеделие трябва да е базирано на енерго спестяващи технологии
и максимално опазване на природата и околната среда, както и устойчивостта на еко
системите. Да се поддържа биологичното разнообразие и местния екобаланс.

За продуктите, при които липсва цялостния процес на отглеждане и са
диворастящи ( билки, диворастящи гъби) , биологичен критерий са районите в които се
събират да няма индустриални замърсители или химическо обработване. Важен
критерий е и обработването им и съхранението им след събирането да става само с
биологични методи, без изкуствени препарати и противоестествени методи.
Към общите практики, специфични за биологичното растениевъдство са:
Почвеното плодородие и грижи за почвата. Здравата почва е предпоставка за здрави
растения, здрави животни и следователно за здравословни хранителни продукти. В
биологичното земеделие в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и
с това поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната
растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите
предпоставки за това. В биологичното селско стопанство запазването и увеличаването
на хумуса в почвата е движеща цел. Създаването на изкуствени пасища, подходящо
зелено торене и ограничаване на дела на окопните култури в сеитбообръщението, както
и прибавянето на органична материя служат за тази цел.
Обработка на почвата. Тя трябва да бъде минимална и внимателно осъществена.
Почвената фауна и почвената структура се взимат под внимание при извършване на
всяко мероприятие. Дълбоката оран се пропуска при влажно състояние, а загубата на
хранителни вещества при по-интензивна обработка и ненужното изразходване на
енергия се избягват.
Торене. Торенето цели поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. То
става изключително с органични торове. Подхранването с минерални торове може да е
допълнително възоснова на определяне на нуждата от хранителни вещества чрез
почвен анализ, наблюдение върху стопанството и баланс на храните в цялото
стопанство и трябва да е сведено до минимум. Забранена е употребата на синтетични
азотни торове, като чилска селитра, карбамид и др, както и на торове с високо
съдържание на хлор и калий. Използваните органични торове, компост и почва не
могат да съдържат допълнения, които не са разрешени в настоящите стандарти. За
снабдяването с торове - произход, количество и употреба, да се води точен отчет.
Интензивността на торенето, в частност азотното торене, да не понижава качеството на
продуктите - хранителни съставки, вкус, мирис, трайност, здравословност. По- нататък
интензивността на торенето трябва да съответства на климатичните условия и
местонахождението. Количеството на внесените хранителни вещества за хектар
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(собствен и чужд тор, закупени органични средства за наторяване) не може да
надвишава количеството от 170 кг. азот/ха.
Избор на култури и сортове. В растениевъдството трябва да се използват култури и
сортове, които са най-подходящи за съществуващите агроекологични условия.
Необходимо е да се подбират устойчиви на болести и неприятели сортове, които не са
взискателни по отношение на хранителния режим. Трябва да се спазват и нормативните
изисквания при производството на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход по методите на биологичното земеделие.
Специфични за биологичното животновъдство са:
Развъждане и селекция. Здравето и продуктивността на животните трябва да се
стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор
на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да
се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата. Генетични
манипулации, трансплантация на ембриони и хормонална синхронизации са абсолютно
забранени. Биофермерите трябва да използват възможно по-често естественото
осеменяване.
Отглеждане. Системата на отглеждане, животновъдните сгради и възможността за
движение трябва да са съобразени с особеностите на съответният животински вид.
При строителството на нови обори или големи реконструкции на вече съществуващи
такива трябва да се предвиждат дворчета за разходка, за предпочитане са системите за
свободно групово отглеждане пред системите за индивидуално отглеждане.
Броят на животните трябва да бъде съобразен с площта на обработваемата
селскостопанска земя и с климатичните условия.
Животновъдни сгради. Леглата на всички видове животни трябва да се застилат със
слама, добре да се подсушават и да бъдат добре изолирани. Единственото осветление
през деня трябва да бъде слънчевата светлина.Материалите и боите, използвани при
построяването и за поддръжката на обора трябва да бъдат безвредни за животните.
Хранене на животните. Основен принцип е животните да се хранят според техните
нужди. По принцип те трябва да се изхранват само фуражи, произведени във фермата.
Фуражите, закупени отвън трябва да служат само като допълнение към основния
фураж, произведен във фермата и по възможност да идват от друга био ферма.З
абранено е прибавянето на синтетични фуражни добавки - карбамид, стимулатори на
растежа,ензими, сулфонамиди и др. Забранено е профилактичното използване на
химиотерапевтични лекарствени средства - антибиотици, хормони, кокцидиостатици,
синтетични аминокиселини и др..
Произход на животните. Основен принцип е всички ново закупени животни трябва да
произлизат от сертифицирани биологични ферми.
Ветеринарна медицина. Ранените или болни животни трябва да се лекуват по естествен
начин. Хомеопатичните лекарствени средства и методи да се използват с предимство.
Противопаразитни средства и синтетични ваксини се прилагат само със съгласието на
ветеринарния лекар. Kозметични и стопански операции, като например рязане на
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опашки, обезроговяване и др. трябва да бъдат ограничени до минимум и да бъдат
извършвани само от квалифицирани специалисти.
2.8 Нормативна уредба
Нормативната уредба, регламентираща биологичното производство е европейското и
национално законодателство. Регламентите на ЕС, които се прилагат задължително от
всички биологични производители в рамките на Европейската общност са:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91;

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и
контрола;
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети
държави;
Българското законодателство включва:
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 (изм. и доп. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2016г.), в
сила от 28 юни 2016 г.
Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г.), в сила от 1 април
2016 г.
Закон за защита на растенията (обн., ДВ 61/25.07.2014 г.);
Закон за защита на животните (обн., ДВ 13/08.02.2008 г. и изменения);
Закон за животновъдството (обн., ДВ 65/8.8.2000 г. и изменения);
Закон за храните (обн., ДВ 90/15.10.1999 г., и изменения);
Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ 87/01.11.2002 г. и
изменения);
Закон за водите (обн., ДВ 67/27.07.1999 г. и изменения);
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Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
(обн., ДВ 10/04.02.2000 г. и изменения);
Закон за защитените територии (обн., ДВ 133/11.11.1998 г. и изменения);
Закон за лечебните растения (обн., ДВ 29/07.04.2000 г. и изменения);
Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ 35/24.07.1996 г. и изменения);
Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ 91/25.09.2002 г. и изменения);
2.9 Сертифициране и контрол
Съгласно българската законова уредба, контролът и сертифицирането на биологичната
продукция в България 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.
През 2017 г. био сертифицирането в България се извършва от 15 сертифициращи
органа, по-голямата част от които са чуждестранни. Тези организации са изброени в
регламента на ЕС 1235. Повечето сертификации се извършват съгласно Регламента на
ЕС за биологичното производство. Значително по-малък брой био оператори са
сертифицирани съгласно NOP и други стандарти.
Пълният списък на сертифициращите и контролиращи органи се обновява ежегодно в
раздел „биологично производство“ на сайта на МЗХГ.
Информационен регистър на лицата, получили разрешение от министъра на
земеделието и храните да осъществяват контрол за съответствие на биологичното
производство
Пак там има и пълна база данни за сертифицираните производители у нас.
Информационен регистър на производители, преработватели и търговци на
земеделски биологични продукти и храни
Органите, които имат отношение към контрола на биопродукцията са:
Министерство на земеделието, храните и горите е основната институция,
разработваща и прилагаща схеми за подпомагане на биологичното земеделие. Отделът
„Биологично производство“ е създаден през 2010 г. в рамките на Министерството, за да
отговори на законодателните въпроси и да координира развитието на биологичното
производство. МЗХГ организира и спонсорира няколко публични международни
събития за популяризиране на това производство - поддържа български национални
щандове на Зелената седмица в Берлин и на международното изложения за био
продукти в BioFach в Нюрнберг, а участниците в тези събития са около 15-20 поголеми фирми, но интересът към тях нараства.
Държавен Фонд Земеделие е разплащателната агенция, осигуряваща финансовите
операции по подпомагането на земеделските производители, включително и
биопроизводителите по ПРСР, директните плащания и др.
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Българска агенция по безопасност на храните – БАБХ осъществява дейности, които
допринасят за развитието на биологичното производство – контрол на
здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, безопасност на
суровини и храни от животински произход, безопасност на фуражи и фуражни добавки,
опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните
с него производства, употреба на ветеринарномедицински продукти;
Националната служба за съвети в земеделието с нейните 28 регионални звена
подпомага земеделските производители при осъществяване на конкурентно и
ефективно земеделско производство чрез предоставяне на съвети, консултации,
необходимата информация и научно-приложни разработки;
На сайта на МЗХГ има и
Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или
семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията
на Република България
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството следи за
изпълнението на селекционните програми и за определяне на развъдната стойност от
развъдните асоциации, извършва контрол на продуктивните качества на животните,
произвежда дълбоко замразена сперма, яйцеклетки и ембриони от елитни разплодни
животни, координира създаването и подпомага МЗХГ в дейността му по признаването
на нови породи и хибриди животни. Има водеща роля в селекцията на животни,
отглеждани по биологичните методи;
Селскостопанска академия има водеща роля в научните изследвания, свързани с
опазване на почвите и прилагане на методите на биологичното земеделие;
Института по розата и етеричномаслените култури има водеща роля в отглеждането
и преработването на етеричномаслените и лекарствените култури и в научната
тематика работи по теми, касаещи биологичното земеделие;
Министерство на околната среда и водите е институцията, отговаряща за цялостното
опазване на околната среда в страната, включително и опазване на биоразнообразието.
За да може да продава продуктите си с означение „биологични” и да използва
съответното лого, всеки оператор, трябва да включи стопанството или предприятието
си в система на контрол и да бъде проверяван поне веднъж годишно, за да се осигури
спазване на изискванията на европейските и националните нормативни актове. Целта
на сертификацията е да гарантира качеството на биологичните продукти и да
предотврати злоупотреби при търговията им.
Процесът на преминаване от конвенционално към биологично земеделие отнема
няколко години. В този процес участват производителят, контролиращите лица и
сертифициращи орган.
Избор на контролиращ орган и срокове за преходен период е първата стъпка за всеки
производител, след запознаване с действащото законодателство и изисквания по
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отношение на биоземеделието. Следва избор на контролен орган и подаване на заявка
за контрол и сертификация на биологично производство, след което производителят
влиза в т. нар. преходен период. В този период, въпреки че фермерът прилага всички
правила и норми на биологично производство, продукцията не може да бъде продавана
като сертифицирана, а само като конвенционална. Продължителността на прехода
зависи от съответната култура – за едногодишните растения той е 2 години, за
многогодишните – 3 години преди прибиране на първата реколта. При животните
изискванията са 12 месеца за еднокопитни и едър рогат добитък за месо, 6 месеца при
дребни преживни и прасета, 6 месеца за животни за производство на мляко, 10 седмици
за птици за производство на месо, 6 седмици за при птици за яйца, 12 месеца за
пчелните семейства. По време на преходния период се извършват инспекции поне
веднъж годишно. Могат да бъдат вземани проби и от почвата или растителния
материал по договореност между производителя и контролиращия орган. Целта е да се
проследят потоците на входящите и изходящите суровини и материали и получената
продукция от стопанството.
Включване в системата на контрол. Контролът на продукцията – била тя растителна
или животинска, се осъществява от организациите, които са одобрени в регистъра на
МЗХГ. На този етап се попълва инспекторски доклад „на място“, като се проверява
фактическото състояние на стопанството и водената документация. Това се прави, за да
се проследят потоците на входящите и изходящите суровини и материали и получената
продукция от стопанството. Биологичните полета трябва да са отделени от
конвенционалните с буферни зони, при производството и складирането е поставена
подходяща маркировка. Проверява се и наличието на отделни обособени помещения
или части от тях с означения за препарати за растителна защита и биологична
продукция.
Издаване на сертификат и поддържане на сертификацията е последната стъпка към
преминаване на биологично производство. След проверка на документацията и
фактическото състояние на стопанството и попълването на инспекторския доклад,
мениджър по сертификация изготвя мотивирано предложение до съответния орган,
който се занимава с издаването. В сертификата се съдържат номерът на документа,
името и адресът на оператора, името, адресът и кодовият номер на контролния орган,
видът на продукцията – растителна, животновъдна или преработка, статусът на
сертификацията – в период на преход или биологична, както и стандартът, за който се
отнася полученият документ. Той има период на валидност, който е точно упоменат.
За да преминат от конвенционално към биологично производство или да стартират
такова, производителите трябва да спазват няколко изисквания: добро познаване на
стандартите за биологично производство, които регламентират всички детайли на
стопанството и производствените процеси „от фермата до вилицата”, например
съхранение, транспорт, означаване, продажби; постигане и поддържане на
съответствие - стопанството, оборудването, производствените методи трябва да са в
съответствие с изискванията на стандартите, което може да означава промяна на
помещения, техника, доставчици и др.; поддържане на документална отчетност изисква се поддържане на значителна по обем документация, в която детайлно е
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описано стопанството, историята на полетата, мероприятията, евентуални резултати от
анализи на почви, води, растения. Ежедневно фермерът трябва да води записки, които
се отнасят до всички извършвани в стопанството дейности. Обикновено те са под
формата на дневници и е необходимо да бъдат на разположение по всяко време и
особено по време на инспекция; планиране - необходимо е всяка година фермерът да
изготвя годишен план за производство и да планира всички мероприятия от
сеитбата/засаждането до продажбата на продукцията. Това включва доставчици на
семена и посадъчен материал, сеитбообращения, поддържане на почвеното плодородие,
мероприятия за растителна защита, прибиране на реколтата, помещения за съхранение
на продукцията и т.н.; проверки на място (инспекции) — ежегодно се извършват
инспекции на стопанството, по време на които се проверяват производствените площи
и помещения и документацията на стопанството; плащане на такса за контрол и
сертификация — размерът на таксата зависи от избрания контролен орган, спецификата
на дейността, размера на стопанството и честотата на инспекциите.

3. Анализ на настоящото състояние на територията на МИГ с оглед на
перспективите за развитие на биологично земеделие
3.1 Обща характеристика
Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска
област и съвпада изцяло с територията на община Сандански, която заема 998,4 км² и
обхваща части от 4 планини: Пирин, Славянка, Огражден Малешевска, както и
Санданско-Петричкото поле и част от уникалния биорезерват Кожух планина, който
представлява изгаснал вулкан. Територията на община Сандански се намира между 6
други български общини: Петрич, Струмяни, Кресна, Банско, Гоце Делчев и
Хаджидимово, а на юг граничи с гръцките общини Ангистро и Ахлодохорион от област
Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма. Обхваща 54 селища – 2
града и 52 села. По големина тя е най-голямата община в Благоевградска област, на
трето място в Югозападния район след общините Столична и Самоков и девета по
големина в България.
№ по ЕКАТТЕ Населено място

№ по ЕКАТТЕ Населено място

65334

град Сандански

43181

село Лебница

47754

град Мелник

43243

село Левуново

03335

село Белевехчево

43503

село Лехово

03784

село Бельово

43565

село Лешница

04933

село Бождово

43699

село Лиляново

11168

село Виногради

44121

село Лозеница

11315

село Вихрен

44625

село Любовище

12200

село Враня

44639

село Любовка
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12471

село Вълково

46526

село Малки Цалим

15549

село Голем Цалим

52074

село Ново Делчево

15583

село Голешово

52307

село Ново Ходжово

16403

село Горна Сушица

56174

село Петрово

16969

село Горно Спанчево

56352

село Пиперица

20105

село Дамяница

56410

село Пирин

20345

село Дебрене

56839

село Плоски

20780

село Джигурово

57176

село Поленица

21909

село Долени

62918

село Рожен

31139

село Златолист

66785

село Склаве

20910

село Зорница

68223

село Спатово

35362

село Калиманци

69290

село Стожа

36693

село Катунци

69938

село Струма

36734

село Кашина

70189

село Сугарево

37486

село Ковачево

77361

село Хотово

40378

село Кръстилци

77414

село Храсна

40926

село Кърланово

77565

село Хърсово

43030

село Ладарево

80618

село Черешница

43150

село Ласкарево

87446

село Яново

Към 31.12.2016-та г. населението на община Сандански се състои от 38 153 души, от
които 18 528 мъже и 19 625 жени. В селата живеят 12 900 души, а в градовете – 25 253
души. Структурата на населението е благоприятна за развитие на икономиката – за
2016 г. под трудоспособна възраст са 5601 лица, над трудоспособна възраст – 9373, а
останалите 23179 са в трудоспособна възраст. Равнището на безработица в общината
намалява към края на 2015 г. спрямо предходните няколко години и достига 9,8%., като
продължава да е по- ниско от средното за страната.
Общинският център град Сандански, се намира в подножието на Пирин и отстои на
почти еднакво разстояние от София и Солун. Той е разположен амфитеатрално върху
крайните югозападни склонове на Пирин планина и е по средата между Кресненското и
Рупелското дефилета, като това е предпоставка за изключително благоприятните му
климатични особености. От града започва Пирин планина, в която се намира и
националният парк "Пирин". Територията на МИГ Сандански има основание да бъде
определена като богата на природни ресурси, подходящи за развиване на биологично
земеделие.
3.2 Природни дадености
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3.2.1 Климат
Познаването на микроклиматичните условия
е от много голямо значение за
биологичното производство на земеделска продукция. Местоположението на
засаждане, средните температури и валежи, влажността, ветровете и тяхната посока и
интензивност са от голямо значение за отглеждането на всяка култура, както и са
свързани с появата на болести и вредители.
МИГ Сандански е разположен в Югозападна България, което в съчетание с голямото
разнообразие на релефа формира уникални климатични особености. В района се
обособяват четири климатични зони – Санданско–Петрички климатичен район,
Малешевско-Пирински припланински климатичен район, Планински климатичен район
– среднопланинска част, Планински климатичен район – високопланинска част.
Влияние оказват континенталният климат от север и близката средиземноморска
климатична област от юг.
Средната годишна температура в град Сандански (200 м.н.в) е 13,9°С, а в Попина лъка
(1203 м.н.в.) е 7,3°С. Средната относителна влажност на въздуха е най-ниската в
страната – 66%. Продължителността на слънчевото греене в общината е най-голямата в
България – 2 506 часа годишно. Средната годишна сума на валежите е 536 мм – за
Сандански, 562 мм. – за Мелник, 783 мм – за с. Пирин, 835 мм. – за Попина лъка. В
разпределението на валежите по сезони се отчита средиземноморското влияние –
значителна сума за есенно-зимно-пролетните валежи с рязко намаление на летните,
което създава условия за по-продължителни засушавания през лятото и първата
половина на есента. Есента е сравнително топла и мека. Отличава се със слънчеви дни,
които продължават до края на ноември, а много често и през цялата зима. Зимата също
е мека и влажна, а средномесечните температури през зимните месеци в равнинната и
предпланинска част са с положителен знак и по величина са почти еднакви с
температурите по южното Черноморие, затова и валежите там са предимно от дъжд, а
снежната покривка е рядкост – 4/5 дни годишно. Във високопланинската част обаче,
снежната покривка се задържа от ноември до април, май. Средната скорост на вятъра е
2 m/s. Режимът на ветровете в района е в границите от 1,0 до 1,4 м/сек., а
преобладаващи са северозападните главно през по-късните есенни и зимни месеци и
югоизточните - през пролетните месеци. Дните с мъгла през годината са средно 5.
Пролетта настъпва най-рано в този район на България.
Град Сандански има слава на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в
Европа, а град Мелник е много подходящ за лечение на алергични заболявания, тъй
като той е населеното място у нас с най-малко съдържание на алергени във въздуха.
Планинският климат в средно и високопланинските части на Пирин и Славянка е също
подходящ за рекреационно и лечебно използване и за развитие на туризма, вкл. и
селския такъв, което може да подпомогне и създаването и развитието на био-ферми за
екологична продукция, която да се предлага на посетителите.
Климатичните условия на територията на МИГ дават разнообразни възможности за
развитие на земеделието, включително и алтернативните му форми. Високите
температури и ранното настъпване на пролетта, както и топлата есен са подходящи за
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отглеждането на ранни и късни зеленчуци, както и на субтропични видове плодове и
зеленчуци, които не могат да се отглеждат в други райони на страната. На този етап
енергийният потенциал на фактора „най-дълго слънцегреене“ широко се прилага в
частните жилищни сгради - по много от покривите на къщите са поставени слънчеви
бойлери за битова гореща вода. В момента на територията на общината има изградени
21 соларни паркове. Този фактор е предпоставка за почти целогодишно използване на
комбинирани слънчеви системи за битова гореща вода и за отопление, вкл. на парници
и оранжерии.
Продължителността на слънчевото греене е много важна и за биопроизводството, както
и изложението на терените за сертифициране, а също и влажността, сланите и
проветривостта. На места с въздушна циркулация, защитени от силни ветрове, където
по-рядко има слана, скреж или мъгли, за кратко се задържа въздушната влага и има
повече слънчева светлина, има и по-малко болести по растенията. Въобще,
местоположението на земята за засаждане и микроклиматичните условия са един от
най-важните фактори за отглеждането на всяка култура в биологичното земеделие.
3.2.2 Релеф и полезни изкопаеми
Релефът също е сред важните фактори за биоземеделието, тъй като от една страна има
влияние върху микроклиматичните условия и видовете терени, използвани за
производство или за паша, а от друга - определя спецификата на местните почвени
условия и водите, на флората и фауната и съответно на местните културни сортове
растения и видове животни, предпочитани в биологичното производство. Подходящият
релеф е условие и за цялостното развитие на селското стопанство в определен регион.
Територията на МИГ „Сандански“ се отличава с изключително разнообразие на релефа
– равнинен по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и
предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска. Това
предопределя и големите разлики в надморската височина, като във високопланинските
части на Пирин тя достигат над 2800 метра (с най- високата точка връх Каменица - 2822
м. н.в.), и над 2000 метра за Славянка, а е най- ниска по долината на река Струма след
село Левуново, където е малко над 100 м.н.в. Главните планини и намиращите се
между тях основни речни долини имат меридиално разположение от север на юг.
Положителното влияние на специфичния релеф предопределя богатия и разнообразен
като ресурси туристически потенциал. Отрицателното влияние е преди всичко в
затрудняването на транспортната и инфраструктурна обезпеченост в планинските
части. Въпреки че общината граничи с шест български и три гръцки общини, тя е
директно транспортно свързана само с три от тях - Петрич, Струмяни и Гоце Делчев.
Полезните изкопаеми на територията на МИГ са ограничени по вид и разнообразие,
като преобладават нерудните. В селата Пирин и Плоски има находища на мрамор, над
село Лиляново се добива гранит по открит способ, а по поречието на Струма се
добиват пясък, баластра, чакъл. Съществуват залежи и на други облицовъчни
материали, които обаче до този момент не са разработвани. Териториите за добив на
полезни изкопаеми са 72 660 дка или 7,3 % от общата територия, при средни 4,8% за
областта и 2,4% за страната. Анализът на използването на полезните изкопаеми
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показва, че разработваните находища от мрамор и гранит произвеждат суровина с
много високо качество. Една част от тях се изнасят в необработен вид, а друга по
голяма част се преработват до предварителен или готов продукт. Използването на
местни естествени материали оказва благоприятно въздействие на развитието на
местната икономика. В бъдеще обаче са възможни проблеми с рекултивацията на
площите, използвани за добив, като е необходимо да се предвидят решения за
подобряване на ландшафта и възстановяване на екологичното равновесие в тези
територии, вкл. и чрез методите на биологичното земеделие.
3.2.3 Водни ресурси
Тъй като биологичното земеделие разчита предимно на местните ресурси, съществена
част от него включва напояването с чиста и без химически замърсявания вода в
растениевъдството, а за биологичното животновъдство – наличието на достатъчно
прясна питейна вода за животните. Едно от големите предимства на биологичното
земеделие е и това, че водите, особено подпочвените се опазват от замърсяване с
нитрати, пестициди и други химически вещества.
Територията на МИГ е богата на различни видове надземни и подземни води.
Надземните водни ресурси се формират от по-големите реки: Струма, Санданска
Бистрица, Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка и
техните притоци. Речната мрежа се характеризира с висок воден стоеж през пролетта
при топенето на снеговете и пролетните дъждове. В планината Пирин има и няколко
естествени езера. Изградени са и изкуствени съоръжения – язовири, водоеми, каскади
и др. Изключително природно богатство са минералните извори в гр. Сандански и в
селата Левуново, Хотово и Катунци, като минералните извори са с различна
температура – от 33С до 83С, и с дебит 25 l/s.
Водните площи заемат 9 631 дка, което е 1% от територията на общината и е равно на
процента за Югозападния район за планиране, но е под средния за страната - 1,8 %, и
малко над този за област Благоевград - 0,8%. Водните ресурси се използват за
водоснабдяване, напояване на земеделски площи, добив на електроенергия и за
технически цел, като анализите и проучванията показват, че са достатъчни за
задоволяване на всички настоящи и бъдещи общинските потребности.
Река Струма е петата по дължина в страната. Извира на височина 2180 m от
склоновете на Витоша, влива се в Егейско море в Гърция. Водосборният й басейн е
F=8032 km2. Общо по поречието на реката се намират около 80 минерални извора,
групирани в 13 находища. Характеризира се със силно променлив и непостоянен
отточен режим, като през пролетния сезон стават 40-50 прииждания, а някои от тях
причиняват наводнения и ерозия по бреговете. Река Струма е водоприемник III-та
категория. Отнемането на инертни материали от коритото й предизвиква ускоряване на
водното течение, което също подпомага процесите на брегова ерозия. Необходимо е да
се изгради система от хидротехнически съоръжения за стабилизиране на нивото,
нормализиране скоростта на течението и укрепване брега на реката. Река Санданска
Бистрица извира от Пирин планина и е ляв приток на р.Струма с дължина 33 км. Тече
в посока североизток-югозапад, пресича гр. Сандански по цялото му протежение и се
27

влива в р. Струма. По горното течение на реката се намира Попинолъшкият водопад един от петте големи водопади в Пирин планина. По течението на реката има изградени
три малки ВЕЦ-а между местността Попина лъка и Сандански. В района на гр.
Сандански е изградена корекция на реката, която през 2012 г. е продължена в Градския
парк на Сандански, за да се избегнат неблагоприятните последствия при големи
прииждания на реката, като тези случили се през 1957 и 1989 г., както и да се предпази
околният градски парков терен от заливане, да се противодейства на изравяне и водна
ерозия в коритото на реката. Напояваната площ от водите на реката е 35 525 дка.
Водите на реката се използват и за водоснабдяване.
По реките и техните притоци трябва да бъдат построени различни технически и
противоерозионни съоръжения, с което да се стабилизират леглата и бреговете на поголяма част от поройните водни течения в района. За борба с ровинната ерозия трябва
да се построят каменни прагчета и други дребни технико-укрепителни съоръжения.
3.2.4 Минерални извори
Земите на територията на МИГ Сандански изобилстват и от минерални извори с
лечебни качества. В резултат на това градът и общината се радват на славата на
качествен балнеологичен център, който привлича в санаториумите си хиляди туристи
годишно. В района на МИГ има над 80 извора с температура 33-83°С, с ниска
минерализация и богат химически състав, лекуващи множество заболявания и даващи
възможност за къпане на открито през цялата година. В самия град Сандански има 6
големи минерални извора, а множеството термални извори са разпределени в две
термални зони. Водата притежава уникален химичен състав, без цвят и мирис и е с
отлични вкусови и лечебни свойства. Сандански е идеално място за модерна
климатотерапия, балнеолечение, реабилитация, профилактика и отдих. Температурата
на минералните извори е подходяща както за къпане, така и за пиене. Част от
геотермалните извори и сега се използват за отопление на парници и оранжерии. Тази
практика може да бъде разширена и да се използва и в биоземеделието.
Минералните води са основната предпоставка за развитието на spa и wellness туризма
на територията. Минералната вода край село Катунци се използва за бутилиране и за
питейни нужди на населението чрез изградена обществена чешма. Като цяло
свойствата и характеристиките на минералната вода в района на село Катунци са
подробно изследвани и проучени. Не така обаче стоят нещата с минералните извори
край село Левуново и село Хотово. Потенциални геотермални води има и в други
населени места, но те не са изведени на повърхността чрез сондажи и не са проучени
детайлно, както и не е извършена тяхната точна локализация.
Въпреки изобилието на повърхностните и подземните води на територията на МИГ, те
остават ненапълно и рационално използвани. Все още има неводоснабдени малки
населени места, големи са загубите във водоснабдителните и напоителните системи.
Липсват акумулиращи и компенсиращи обеми с водни запаси, което позволява големи
водни количества да останат неизползвани и да се оттекат в Гърция. Съществува и
проблем с недостатъчното използване на земеделските площи, годни за гравитично
напояване. Проблем представлява и замърсяването, най-вече с битови отпадни води от
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град Сандански и големите населени места в общината. Върху водните запаси и оттока
на реките голямо влияние оказват наличните горски ресурси. Днес допуснатите грешки
при залесяването с иглолистни дървета на мястото на изсечените широколистни и найвече активното обезлесяване в резултат на бракониерския дърводобив нанасят
непоправима вреда и на водните ресурси.
За по-ефективното ползване на водите на територията следва да се подобри
състоянието на водоснабдителната и на хидромелиорационната мрежа, да се изгради
язовир “Бождово” за град Сандански, който да компенсира отнетите води за
енергоползване и да осигури необходимите количества вода за водоснабдяване на
населените места в Санданския подрайон, а също така да позволи увеличение на
процента на обработваемите земи, които могат да бъдат напоявани по гравитичен
способ. Също така трябва да се изградят акумулиращи и компенсационни водоеми и
съоражения, за да се извърши междуобщинско коопериране на Струмяни, Сандански и
Петрич при изграждането на язовир “Никудин”, който ще позволи реализацията на
гравитично напояване на селското стопанство в Санданско-Петричкото поле и ще
замести по-скъпото помпено напояване. Други мерки са въвеждането на мероприятия
за възстановяване екологичното равновесие на горите, изграждането на локални ПСОВ
за малките населени места.
Ефективното използване на водните ресурси и особено на геотермалните води ще
позволи да се преодолее сезонността на туризма, да се разшири и подобри
съществуващата база, да се разработят нови продукти и да се разнообрази предлагането
на услуги в този сектор. Развитието на туризма от своя страна, може да подпомогне и
развитието на биологичното земеделие чрез нарастващия брой потребители на такава
продукция, която да се предлага в местните хотели и ресторанти, в къщите за гости,
винарни, чрез пазари край туристическите забележителности и др.
3.2.5 Почви
Биологичното земеделие е един от методите, който помага за опазване на почвеното
многообразие и възстановяването на естествения екологичен баланс на почвената
покривка. Органичните Регламенти на ЕС задължават земеделските производители да
запазят или дори да подобрят почвеното плодородие, което включва наред с другото и
контрол на замърсяванията и ерозията на почвата, причинени от различни фактори,
включително и от конвенционалното земеделие. С цел да се намали ерозията,
органичните производители се очаква да подобрят почвената структура и почвените
условия за живот. Поддържането на здрав горен слой на почвата е един от основните
принципи, но производителите трябва да разбират и какви са свойствата и как
функционират различните видове почви, за да поддържат тяхното здраве и оттам
здравето на отглежданите растения.
По отношение на почвеното разнообразие, МИГ „Сандански“ попада в Балканско Средиземноморска почвена подобласт според почвено-географското райониране на
България. Комбинацията от скалната основа, хидроклиматичните характеристики,
биоразнообразието и антропогенната дейност в общината са довели до наличието на
различни видове почви. Разнообразието благоприятства отглеждането на зеленчуци,
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лозя и ябълки. Почвите в общината са бедни на хранителни вещества и хумус. Близо
2/3 са бедни на азот и фосфор, а 1/2 са слабо запасени с калий. По структура и видове
почвите се разпределят по следния начин:


алувиални и алувиално-ливадни
предимно неутрални,
песъкливи и песъкливо-глинести
канелени горски излужени
канелени горски тежко-песъкливо и
глинести
ерозирани излужени канелени




плитки излужени канелени горски
плитки
тъмнокафяви
и

тъмноцветни горски

 плитки кафяви горски, предимно

неутрални
 плитки
планинско-ливадни
и

рендзини (хумосно-карбонатни)
 плитки
планинско-ливаднии
анфехумусни
При биологичното земеделие се препоръчва използването на местни сортове или на
сортове, които са добре приспособени към местните климатични условия, тъй като са
по-устойчиви към заболявания и неблагоприятни атмосферни условия и изискват помалко торене и обработка. По отношение на отглеждането на земеделски култури,
включително и за биологично земеделие, почвите в различните райони на територията
на МИГ са подходящи, както следва:
В Петричко-Сандански подрайон:
култура
пригодност (0-100)
пшеница
60
царевица
53
соя
38
слънчоглед
36
захарно цвекло
44
ориенталски тютюн 80
картофи
36
люцерна
43
пасища и ливади
60
ябълки
65
лозя
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Рило-Пирински подрайон
култура
пшеница
царевица
соя
слънчоглед
захарно цвекло
ориенталски тютюн
картофи

пригодност (0-100)
<=1000 метра
60
39
5
35
47
46
71
30

пригодност (0-100)
>1000 метра
0
0
0
0
0
0
71

люцерна
30
пасища и ливади
52
ябълки
41
лозя
48
Високо-Рило-Пирински
култура
пшеница
царевица
соя
слънчоглед
захарно цвекло
ориенталски тютюн
картофи
люцерна
пасища и ливади
ябълки
лозя

0
52
0
0

пригодност (0-100)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0

В района не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди, тежки метали,
нефтопродукти и други оказващи вредни въздействия вещества. Почвите обаче са
повлияни от водна и ветрова ерозия. Известно е, че ерозията протича интензивно на
почви, оголени от растителност, с лоша водопропускливост и слабо съдържание на
хумус. Около 50 % от поливния фонд е застрашен от иригационна ерозия. Известни са
няколко ерозионни процеса, най-важните от които са водната ерозия, ветрова ерозия и
почвената транслокация в следствие на оран (ерозионна оран). И трите увреждат
ресурсите на почвата и причиняват сериозни проблеми за околната среда, тъй като
пренесените почви напускат обработваемите площи и навлизат в съседните екосистеми.
Върху земеделските земи, разположени върху терени с по-голям наклон действа
площна ерозия, което налага мерки за противоерозионна дейност. Ерозията на почвата
се разглежда като един от най-сериозните екологични проблеми, свързани с ползването
на земята. В много случаи ерозията предизвиква почти необратим спад в
продуктивността и води до цялостно увреждане на околната среда. Развитието на
селскостопанското производство през последните години, в резултат на прилагане на
програмите и политиките на ЕС в областта на земеделието също могат да доведат до
силно интезифициране на използването на почвите и до тяхното увреждане. Това
налага при използването на почвените ресурси да се прилагат иновации и технологични
и технически нововъведения, както и мероприятия предпазващи почвите от
неблагоприятни последствия – замърсявания, ерозии, намаляване на почвеното
плодородие и др.
Основните практики на биологичното земеделие са свързани с други възможни
дейности за опазването на почвите от ерозия: например засаждането на горски
полезащитни пояси, което не само намалява силата на вятъра и издухването на почвата,
31

може да се съчетае със създаването на живи плетове около обработваемите земи
(практика в биоземеделието); прилагането на комплекс от мероприятия, включващи
залесяване и въвеждане на тревополни сеитбообращения се съчетава и със
сеитбообръщението в биологичното земеделие; междуредовите пространства на
трайните насаждения могат да бъдат покрити с покривни култури или мулч, за
предпочитане с бобови растения, най-малко през част от годината и когато
климатичните условия позволяват това.
Биологичните оператори се очаква да вземат определени, подходящи мерки за
предотвратяване на ерозията и свеждане до минимум загубата на горния почвен слой,
за възстановяването на естествения ландшафт, опазването на местната флора и фауна, а
използването на естествени местни ресурси са практики както на биоземеделието, така
и на общото опазване на околната среда.
3.2.6 Растителен и животински свят
Поддържането на естественото биоразнообразие е важен фактор в биологичното
земеделие. При конвенционалното производство, освен отглежданите култури, се
игнорират всички останали живи същества, но при биологичното стремежът е да се
развиват колкото може повече видове живи организми освен растенията - насекоми,
птици, малки бозайници и дори малки хищници, които се грижат за естествения
биологичен кръговрат и осигуряват борбата с вредители и болести по естествен път.
Един от начините за справяне с болести или вредители в биоземеделието е
привличането на диви птици, насекоми и всякакви естествени врагове на
причинителите. Това става чрез познаване или дори създаване на естествени
местообитания на тези видове в близост до или в рамките на самите биопарцели.
Районът, в който се намира МИГ „Сандански“ в биогеографско отношение се отнася
към южнобългарския биогеографски район и по-точно към Струмско-Местенски
подрайон, най-богат на средиземноморски растения и животни.
По отношение на растителността, територията е причислена към Южна крайгранична
горско растителна област. Тя се състои от Долен равнинно-хълмист и хълмистопредпланински пояс - дъбови гори (от 0 до 800 /700-900/ м н.в.) - заливни и
крайречни гори в Пиринската подобласт; Среден планински пояс на горите от бук и
иглолистни (от 800 /700-900/ до 2200 /2100-2300/ м н.в.) - нископланински гори от
горун, бук и ела, среднопланински гори от бук, ела и смърч, горнопланински смърчови
гори и високопланински гори от субалпийски смърч и мури – всички в Пиринската
подобласт. Както се вижда, от растителните видове преобладават широколистните
листопадни смесени горски и храстови формации. Нискостеблените са бръшлян,
смокини, нарове, а високостеблените - бял дъб, габър, бор, по-рядко бреза и върба. В
горните части на Пирин преобладават бук, бял бор и мура, а след тях – хвойна и клен, а
по високите части на Пирин те отстъпват на алпийските ливади. Попина лъка е
разположена сред вековни иглолистни гори, примесени едновременно с някои
широколистни видове. Тази вековна растителност е предпоставка за кристално чистия
въздух в местността. Пирин е една от най-оригиналните във флористично отношение
наши планини. Тя се характеризира с изключително растително разнообразие и висок
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процент на ендемичния компонент. Причина за това са твърде разнообразните условия,
породени от съчетанието на южна географска ширина и голяма надморска височина.
В Пирин е съсредоточено едно от най-важните български формообразуващи огнища на
ендемични видове. Общият брой на установените балкански ендемити е 86 вида. Тези,
които имат консервационно значение са 22 на брой. Посочени са и три балкански
субендемита. Освен тях, могат да бъдат посочени още сравнително голям брой
балкански ендемити, които обаче са със сравнително широко разпространение и не се
нуждаят от строги мерки за защита. Българските ендемити са 17 вида. Всъщност
локалните (пиринските) ендемити също са български, но са посочени в отделна
категория. Ако те се вземат предвид, общият брой на българските ендемити е 35 вида.
На територията на НП „Пирин“ са установени 14 растителни вида и 4 подвида, чиито
находища засега се посочват единствено за Пирин.
За територията на НП “Пирин” са установени 182 вида лечебни растения от 59
семейства. Най-многобройни са видовете от Rosaceae - 20 вида, Lamiaceae - 17 вида и
Asteraceae - 13 вида. Дирекция НП „Пирин” е картирала всички находища на лечебните
растения на територията на Парка. От особено стопанско значение са и т. нар.
икономически ценни видове - популациите на черната боровинка (Vaccinium
myrthillus L.), която заема най-голяма площ от лечебните растения на територията на
Парка. Със стопанско значение са и видовете мащерка (Thymus sp. diversa) и очанка
(Euphrasia officinalis complex). Интерес от гледна точка на стопанското ползване в парка
представляват и лечебните растения, разпространени в егречните съобщества, като
алпийския лапад (Rumex alpinus L.), чувена. Билките могат да се използват както за
събиране за продажба и преработка в биопроизводството, така и като естествени огради
на биологичните парцели. Отглеждането на някои медицински или ароматни билки
между редовете или в краищата на сертифицираните парцели е добра техника за борба
с болести и вредители по културните растения.
По отношение на животинския свят, според зоогеографското райониране, територията
на МИГ попада в Струмско-Местенски фаунистичен район, обхващащ долината на
р.Струма и Места. Характерни тук са едрите паякообразни, македонски гущер,
скорпионите и др. Фауната е с изразен евро-сибирски характер. В района се срещат
средиземноморски и субсредиземноморски видове, както и други топлолюбиви видове.
Освен това, в планината и особено на територията на Национален парк „Пирин“
условията на релефа са твърде разнообразни и благоприятстват съществуването на
голям брой екологични ниши, които служат като местообитания на различни
растителни и животински видове. Езерата и потоците също разнообразяват условията,
създавайки по-влажни местообитания за влаголюбивите видове. От рибите змиорката,
преди обитавала района на парка е включена в Червената книга на България като
изчезнал вид, а планиниският кефал е улавян еднократно в парка. В Червения списък на
Международния съюз за защита на природата са включени 2 вида земноводни и
влечуги - жабата дървесница и шипоопоашатата костенурка. От птиците в Червената
книга на България са включени 31 вида, в Червения списък на Международния съюз за
защита на природата - 2 вида, в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и
фауна и природните местообитания - 148 вида, а в Европейската директива за опазване
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на птиците - 40 вида. Скалният орел, ловният сокол, трипръстият кълвач, глухарят,
лещарката, ливадният дърдавец са част от това многообразие и се нуждаят от
специална защита. От бозайниците 5 вида са включени в Червената книга на България,
в Червения списък на Международния съюз за защита на природата -12 вида, в
Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните
местообитания - 37 вида, а в Европейската директива за опазване на природните
местообитания - 24 вида. От особено внимание и защита се нуждаят кафявата мечка и
балканската дива коза.
Основните проблеми по опазване на биоразнообразието са свързани със замърсяването
на въздуха, на почвата, липсата на адекватно обществено разбиране за биологичното
разнообразие и за заплахите пред него, силното нарастване на опожарените и
обезлесените площи. Биоразнообразието зависи от всички стопански дейности –
строителство, туризъм, селско и горско стопанство, промишленост. Тази комплексност
на негативното влияние изисква комбинирани мероприятия при спазване на
съответното законодателство и регламентираните способи за въздействие.
3.3 Баланс на поземлените ресурси
Балансът на поземлените ресурси на територията на МИГ Сандански предопределя и
основните сектори за развитие на територията: селско стопанство, горски сектор,
туризъм, включително и алтернативните му форми – спа-, еко- и селски туризъм, както
и големи възможности за развитие на биологичното земеделие. За сертифициране на
биологичното земеделие на открити площи е много важно какви са съседните площи и
граничещите парцели – гори, урбанизирани територии, обработваеми земи за
конвенционално селско стопанство и т.н., най-вече заради потенциалните рискове от
замърсяване и заради поддържането на естествените екологични системи.
От общата площ на територията на МИГ - 998 416 дка или повече от половината от нея
- 534 450 дка са горски територии, което я нарежда на шесто място по този показател в
национален мащаб след общините Самоков, Велинград, Малко Търново, Батак и
Сливен.
Видове територии и начин на ползване

Общо дка

Земеделски територии

347 477

Горски територии

534 450

Населени места и други урбанизирани територии

19 893

Водни течения и водни площи

9 631

Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци

72 660

Територии за транспорт и инфраструктура

4 305

Обща територия за общ. Сандански

998 200

Източник НСИ
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По видове собственост земите се разпределят съответно:
Частна собственост

– 28 % от общата територия

Държавна собственост - 62 % от общата територия
Общинска собственост -

1 % от общата територия.

Общинската собственост включва ниви, трайни насаждения, мери и пасища, полски
пътища и прокари, част от населените места, язовири, общинската пътна мрежа и
други. В групата територии попадат и 550 дка собственост на религиозни организации.
Балансът на поземлените ресурси дава основание да се счита, че територията на МИГ
разполага с достатъчно обработваема земя за по-нататъшното развитие на селското
стопанство. До скоро то се развиваше по интензивен път, но след възстановяването
земите на частните стопани има шанс чрез финансиране от Програмата за развитие на
селските райони да се отглеждат екологично чисти земеделски култури и отговарящи
на Европейските стандарти месни и млечни продукти. Необработваемата земя с цялата
си структура предлага възможности за залесителни мероприятия, курортно и спортнотуристическа дейност. В ресурсите на земята са включени и няколко защитени
територии. Те са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
забележителни обекти на неживата природа и пейзажа.
3.4

Защитени зони и територии

Според Европейските регламенти, биологичното земеделие по дефиниция е в полза на
качеството на екосистемите като цяло. Биологичните производители трябва да
разработят и прилагат мерки за поддържане и подобряване на ландшафта и
подобряване на качеството на биоразнообразието чрез поддържане на местообитания
на диви животни или създаването им при липса на такива в рамките на стопанствата,
което съвпада с целите на опазване на околната среда посредством създаването на
защитени зони и територии.
Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по
Закона за биологичното разнообразие. На територията на МИГ Сандански те се
припокриват изцяло с площта на защитените територии, като площта на защитените
зони е много по-голяма. Също така, част от защитените зони, определени по
директивата за птиците се припокриват с части от тези, определени по директивата за
местообитанията. Защитените зони, които заемат около 60-70% от територията на
общината са следните:
Защитени зони по директивата за птиците:
- BG 0000209 - „Пирин“;
- BG 0002072 - „Мелнишки пирамиди“;
- BG 0002078 - „Славянка“;
- BG 0002098 - „Рупите“;
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- BG 0002003 - „Кресна“.
- BG 0002126 - „Пирин буфер“;
Защитени зони по директивата за хабитатите:
- BG 0001028 - „Среден Пирин – Алиботуш“;
- BG 0001023 - „Рупите – Струмешница“;
- BG 0000224 - „Огражден – Малешево“;
- BG 0000366 - „Кресна – Илинденци“.
- BG 0000209 - „Пирин“;

Защитени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие на
територията на МИГ Сандански са:
Име на обекта

Категория

Площ, ха

Национален парк „Пирин“

народен парк

12 354,4

Мелнишки скални пирамиди

защитена местност

1 173,3

Резерват „Али ботуш“

резерват

939,7

Водопад на Санданска Бистрица

природна забележителност

0,4

Защитена местност „Хълма Скалата”

защитена местност

17,684

Защитена местност „Любина скала”

Защитена местност

46,0671

Общата площ на защитените територии е около 145 км², което представлява малко над
14% от територията на общината, доста над средния процент за страната, който е 4,9 %
и е близък до 15% за ЕС. Съгласно „Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2005-2015“ приоритетни райони за създаването на нови
защитени територии в бъдеще са Родопите, Източна Стара планина, Черноморското
крайбрежие, Странджа, долината на р.Струма и по-малките територии, разположени
около и свързващи съществуващите национални паркове и природни паркове в Рила,
Пирин, Стара планина, Витоша и др. Съгласно това, на територията на МИГ
„Сандански“ е възможно и целесъобразно разширяването на защитените територии в
района на планината Славянка и териториите на Южен Пирин като това разширение
може да премине и на природните ненаселени територии в общините Хаджидимово и
Гоце Делчев.
Като по-важни за територията са определени: част от Национален парк Пирин с
парковите участъци „Каменица“ и „Три реки“. Населените места, включени в парка са
с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево. Обявяването има за
цел запазване естествения характер на природните екосистеми и ландшафти, заедно с
техните растителни и животински съобщества и местообитания. „Мелнишките
пирамиди“ са природна забележителност, която е една от най-посещаваните
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забележителности в Югозападна България. Разположени са в подножието на Пирин, в
околностите на Мелник. Обявени са за природна забележителност през 1960 г., с цел
опазване на уникални и характерни теренни особености. Резерватът „Алиботуш“ е
биосферен резерват – най-голямото находище на черна мура и различна скална
планинска растителност, определян като естествена ботаническа градина; Водопадът
Попина лъка е природна забележителност, като едноименната местност е разположена
сред вековни иглолистни гори. В нея има изградени много частни вили и е изходен
пункт за различни туристически маршрути.
Защитените територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско
използване е ограничено. Те обаче, както могат да са известна пречка в стопанското
развитие, така са и източник на доходи на местното население. Освен чисто защитни
функции, зоните по Натура 2000 предоставят редица възможности за устойчиво
развитие не само по опазването на околната среда, а и на селското стопанство.
Спазването на определени правила и ограничения, за да бъде запазено природното
богатство, само по себе си е гарант за екологичната чистота на района и съответно за
чистотата на произведената биологична продукция. Развитието на екологичния туризъм
– наблюдаване на птици и други видове също създава потребителско търсене на
биопродукция, която може да бъде предлагана в местните туристически обекти.
Наличието на защитени територии и зони е предпоставка за развитие на биологичното
земеделие и преминаване от конвенционално към биологично такова.
3.5

Състояние на селското стопанство
3.5.1 Обща характеристика на отрасъла

Територията на МИГ Сандански се отличава с развитие на многоотраслова икономика
предимно в сферата на леката промишленост, услугите и туризма.
В структурата на икономиката водещо място заемат: преработващата промишленост
(най-вече хранително-вкусова и текстилна); търговията; хотелиерството и
ресторантьорство, транспорта и строителството. Въпреки че не е сред водещите
отрасли по икономически показатели, селското стопанство е структуроопределящо за
цялостното развитие на региона, тъй като то е основен източник на доходи в селата,
под формата на лични натурални стопанства. Освен това, то е източник за
производство на храна, влакна, биогорива, лекарства и други продукти – тоест за
развитие на преработвателната промишленост. Плодородното Санданско-петричко
поле дава възможност да се развие интензивно растениевъдство, а мерите и пасищата в
полупланинската част на територията са условие за развитието на животновъдството.
Достъпността до София и Благоевград, и добре развитата търговска мрежа осигуряват
близък и достъпен пазар за незабавна реализация на продукцията. От друга страна,
общината е разположена в регион на изострена конкуренция на земеделска продукция,
особено с околните страни Гърция и Македония. Селското стопанство е застъпено във
всички селища на територията на МИГ като традиционните производства са:
зеленчукопроизводство (включително ранно), трайните насаждения (лозарство и
овощарство), както и традиционно животновъдство (пасищно овцевъдство и
говедовъдство) и птицевъдство. Земеделието формира 1.8% от общата произведена
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продукция, 1.7% от приходите от дейността, а заетите в отрасъла са 2.4%. Стопанска
дейност в областта на земеделието извършват 407 фирми - 203 в гр. Сандански и 204 в
останалите населени места на общината. Това са предимно микрофирми – еднолични
търговци. Пазарно ориентирано производство в сферата на растениевъдството и
животновъдството се извършва именно от тези фирми, като част от тях в отрасъла
растениевъдство изпитват затруднения при реализацията на стопанската си дейност –
финансова обезпеченост и инвестиции, липса на пазари и др.
Селското стопанство е идентифицирано като един от секторите за по-нататъшно
развитие и поради уникалните климатични условия на територията, което
благоприятства отглеждането на култури, които по-трудно или по-неефективно се
отглеждат в другите райони на страната - различни редки тропични и субтропични
видове като маслини, киви,смокиня, нар и др. Селското стопанство е важна суровинна
база за развитието на хранително-вкусовата промишленост, затова и развитието на
земеделието до голяма степен ще определя и развитието на преработващата
промишленост.
3.5.2 Разпределение на земеделските територии
Земеделските територии са 348 477 дка, като по видове собственост е разпределен по
следния начин:
Земеделски територии
Имоти –брой
Ниви
38 501
Трайни насаждения
80
Ливади
1012
Мери и пасища
8745
Пасище с храсти
762
Планински пасища
40
Овощни градини
974
Лозя
8316
Оранжерии
12
Източник ОСЗ, гр.Сандански към юни 2016

площ ха
112 385,469
519, 682
3374,708
95 706,743
28223,259
46644,608
3024,652
27709,762
594,305

дял %
11,254
0,052
0,338
9,584
2,826
4,671
0,303
2,775
0,060

Най-голям дял в структурата на обработваемата земя заемат площите със зърнени
култури – 39 %, маслодайни култури – 13 %, зеленчуци и цветя– 13 %, технически
култури – 6 %. Поливните площи на територията са 73 531 дка, които използват
държавни и други водоизточници. Овощните насаждения заемат 520, 8 ха от площта на
трайните насаждения. С най – голям дял при овощните насаждения са ябълките и
прасковите, следвани от череши, сливи, круши, кайсии. Зеленчукопроизводството и
производството на зърнени култури нямат стоков характер и се свеждат до
отглеждането предимно в стопанства за лично ползване. На човек от населението в
МИГ Сандански се падат по 3,7 дка. обработваема земя. Спрямо средния показател за
страната 6,3 дка/човек това е почти наполовина по-малко. Диференциацията на
показателя за земеделските територии в отделните землища на населените места варира
в широки граници – в землището на град Сандански се падат 11 700 дка, на село
Катунци – 463 дка, на град Мелник – 168 дка, на село Белевехчево – 308 дка и т.н.
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По отношение на Използваните земеделски площи (ИЗП) и броя на стопанствата, при
последното преброяване на агростатистиката се вижда, че голямата част от
стопанствата са малки.
Община Сандански
Общ брой стопанства (вкл. стопанства без ИЗП)
Стопанства с ИЗП
Брой стопанства
ИЗП (дка)
Средна ИЗП
Размер на
0 дка
Брой стопанства
ИЗП
>0 дка и <10 дка
Брой стопанства
ИЗП (дка)
>=10 дка и <20 дка
Брой стопанства
ИЗП (дка)
>=20 дка и <100 дка
Брой стопанства
ИЗП (дка)
>=100 дка и <500 дка
Брой стопанства
ИЗП (дка)
>=500 дка
Брой стопанства
ИЗП (дка)
Източник Агростатистика в МЗХГ

5009
4932
79837,7
16,2
77
4179
12013,1
430
5477,4
220
7341,7
73
17258,2
30
37747,3

Общият брой стопанства са 4 932, като 4 179, тоест около 85% от тях разполагат с ИЗП
под 10 дка. 430 са стопанствата с ИЗП между 10 и 20 дка. Само около 10% от
стопанствата са по-големи – с ИЗП над 20 и повече дка, като най-големите с ИЗП над
500 дка са само 30. За биологично земеделие минималните парцели са от 5 дка, а
оптималното количество земя е около 10-20 дка. От структурата на ИЗП може да се
направи извода, че средният размер на ИЗП на територията на МИГ „Сандански“ е поподходящ за биологично, отколкото за конвенционално земеделие.
Характерна особеност на обработваемата земя на територията на МИГ е нейното бедно
съдържание на хумус, силната раздробеност на малки по размер парчета, наличие на
земи с голям наклон над 8%, което затруднява механизираното им обработване. В
планинските райони ерозираните почвени процеси са силно изразени, поради което
ежегодно намалява обработваемата земя, а част от нея се „прехвърля” към горския
фонд за залесяване или затревяване.
Както вече се каза, преобладаващ дял се пада на частните земеделски стопанства с
относително малки парцели земя. Малката средна площ на използваната земя и ниското
ниво на научно и кадрово обслужване се оказват пречка за конкурентоспособността на
отрасъла. Делът на селското стопанство в реализираните приходи от продажби в
общината е незадоволителен. Това се дължи на необработването на значителна част от
поземлените фондове, от неизползването на модерни методи за агробизнес и от
разпокъсаността на земята. Една от основните слабости в отрасъла е недостатъчното
обединяване на земеделските стопани в асоциации и сдружения за защита на техните
интереси.
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Въпреки незавидната изходна позиция, от 2000 г. насам се наблюдава леко нарастване
на сектора, което е признак за постепенно възстановяване. Това се констатира не само
от икономическите показатели за последните години, но и от оборудването на
земеделските стопанства с повече и по-съвременна селскостопанска техника, което е
предпоставка за развитието модерно земеделие. Друг показател за подема в селското
стопанство е и засиленият интерес към закупуване на земеделски земи и реализираните
продажби на земи, както от общинския поземлен фонд. като и в частния сектор. От
зеленчукопроизводството
най-силно
е
застъпено
оранжерийното
зеленчукопроизводство, производството на ранни и средно ранни зеленчуци. Добре се
развива лозарството и овощарството. Отчита се подем и в развитието на пасищното
животновъдството.
Земеделските кооперации в населените места, където има такива, не разполагат с
необходимия финансов и инвестиционен ресурс за по-нататъшно развитие. Далеч постабилни са фирмите в преработващата промишленост (винпроми и винзаводи, месопреработващи цехове, мандри, фуражни цехове и др.). Пред тях голяма част от обаче,
стои предизвикателството да отговорят на европейските производствени стандарти,
както и да устоят на засилената конкуренция на общия европейски пазар след
присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 г.
Като общо, финансовото състояние на земеделските стопанства е лошо, липсват
средства за закупуване на съвременна техника и за провеждане на агротехнически
мероприятия с по-продължителен ефект, което сериозно намалява ефективността на
стопанската дейност. Като цяло добивите от зърнени култури са по ниски спрямо
средните за страната. Основните причини са по–ниския дял на площите, върху които са
проведени агротехнически мероприятия, планинския релеф и по–високата надморска
височина, което се отразява на зърнените култури с по-къс вегетационен период.
3.5.3 Растениевъдство
Голямото релефно и климатично разнообразие на територията на МИГ е предпоставка
за по-широкия спектър от възможности за развитие на растениевъдството.
Основните култури, които се отглеждат, са домати, зеле, чушки, краставици и бобови
култури. Традиционни за района подотрасли са тютюнопроизводството и
производството на етерично-маслени култури (сусам, фъстъци), лозарството. Тук може
да се открие и пояс с условия подходящи за отглеждане на тропични и субтропични
култури, който функционално може да бъде разделен на два подпояса – първия с
температурна сума над 3900ºС и втория с температурна сума над 4100ºС. В него могат
да се отглеждат редките за страната ни лавър(дафинови листа), киви, маслини, нарове,
пистация, хинин, южни сортове грозде като “Керацуда“ и други. В този район
изключително рядко са измервани много ниски температури, които биха оказали
фатално въздействие върху тропичните и субтропични видове.
Маслодайните култури са представени преди всичко от слънчогледа. От трайните
насаждения в различните землища около Сандански се отглеждат местният сорт
„Широка мелнишка лоза“, каберне совиньон, мерло, керацуда, а също така и редица
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десертни сортове грозде от които по-известен е сандански - мискет. Лозарството в
региона е традиционен структуроопределящ отрасъл за земеделието. Основните масиви
насаждения са от сортовете „Мерло” и „Кабарне”, както и емблематичната „Широка
мелнишка лоза”. Територията на МИГ „Сандански“ разполага с много добри природоклиматични условия за развитието на лозарството и винарството. Тя попада в
обособения лозаро-винарски регион – Долината на Струма.
В областта на зеленчукопроизводството приоритетна култура са картофите, а послабо са застъпени варивата и пресните зеленчуци. Основни култури още са дребните
зеленчуци, домати краставици, тиквички. Основно зеленчуците се отглеждат по
поречието на р. Места, където почвените характеристики и възможностите за
напояване са добри. Производството е ориентирано към задоволяване на лични
потребности и в голяма степен липсва пазарна ориентация на произведената
продукция. Полското производство на зеленчуци също е насочено основно за
задоволяване за нуждите на семейството, като отглеждането им е ограничено до малки
парцели земя.
В последните години започва постепенното възстановяване на традиционното за
общината оранжерийно зеленчукопроизводство. Много успешна дейност извършват
както малките семейни оранжерии, така и големите индустриални оранжерии. На
полето в землищата по поречието на Струма и прилежащите землища условията на поранно настъпващо затопляне, са подходящи за отглеждане на полето на подчертано
ранни зеленчуци, поради икономическата необоснованост за отглеждане на
средноранни зеленчуци. По-топлата есен и късното настъпване на застудяванията,
съчетани със слани, дават възможност и за отглеждане на късно производство на
зеленчуци – домати, зеле.
Овощните насаждения са представени основно от ябълкови и праскови насаждения и
в по-малка степен от череши, сливи, круши и кайсии. Производството на плодови и
овощни култури бележи спад, поради упадъка на консервната промишленост, което
пречи за реализацията на продукцията.
Необходимо е възстановяване на
амортизираните и изсечени площи с овощни насаждения. Земеделието в региона трябва
да се насочи към по-доходоносни култури като смокини, бадеми, киви и др. Като общо
може да се каже, че в последните няколко години производството на плодове от
овощни култури значително нараства, възстановяват се някога съществуващи
изоставени насаждения, като голяма част от нарастващото производството се дължи на
финансирането от Европейските Програми.
От храстовидни и тревни трайни насаждения, на територията на МИГ съществуват
малки площи с ягоди и малини, но повечето от тях не са с комерсиална цел, а за
домашно производство. Все още не се отглеждат алтернативни насаждения, които
намират приложение във фармацевтичната, козметична и химическата промишленост,
както и на пазара за билкови продукти.
В областта на тютюнопроизводството през последните години площите с тютюни
намаляват на територията на МИГ. Основни причини са общите за страната: забавяне
на аграрната реформа , влошаване на агротехническото обслужване , влошаване на
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сортовата структура на произвежданите тютюни , ниските изкупни цени. Тези
проблеми са в национален мащаб и могат да доведат до ликвидиране на отрасъла.
3.5.4 Животновъдство
Както и в цялата страна, през годините преди приемането ни в ЕС, делът на
животновъдството на територията на МИГ непрекъснато намалява, като се редуцира и
броят на отглежданите животни. Най-високият регистриран спад е в отглеждането на
свине. Една от най-важните причини за това е преминаването на животновъдството в
общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор, където няма условия
за стопански ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии при
отглеждане на голям брой животни. Намаляването на производството на зърнени и
фуражни култури, както и повишаване цените на фуражите, значително оскъпяват
изхранването на животните. Ниските изкупни цени на млякото и останалите
животински продукти и липсата на възможност до момента на рамкови договаряния на
групи производители с преработващите предприятия също възпрепятстват развитието
на животновъдството. Липсата на сигурност при пласирането на произведената
продукция пречи на увеличаването на обема на отглежданите животни в семейните
микро и малки ферми.
В последните две години обаче, делът на животновъдството започва отново да
нараства, увеличава се и броят на отглежданите животни. Една от най важните причини
за това е субсидирането на глава добитък, както и подпомагането за декар земя. Друга
причина е преминаването на животновъдството почти изцяло в частния сектор, където
има условия за стопански ефективна концентрация за въвеждане на съвременните
технологии при отглеждането на голям брой животни. Към настоящия момент е найсилно развито пасищното отглеждане на животни. Това развитие на животновъдството
тласка напред и развитието на фуражното производство и пшеничните култури. В
периодите когато,климатичните условия не са подходящи за паша голяма част от
животновъдите подсигуряват изхранването на животните, като отглеждат сами
фуражите, което е и един от принципите на биологичното земеделие. Планинските и
полупланинските райони в общината благоприятстват за развитието и производството
на сертифицирани екологично чисти животински продукти, които имат интерес за
развитие на пазара и имат цена за реализация значително по- висока от тази на
продуктите произведени в мега фермите на много от страните в ЕС.
Големите тревни площи (мери, пасища и естествени ливади) благоприятстват
развитието на пасищното животновъдство, вкл. и биологичното. Пашата е много
важен източник на фураж в биологичното животновъдство. Освен че така получават
необходимата им здравословна храна, по време на паша животните укрепват
физически, защото се движат повече, както и формират естествен имунитет. Пашата
може да е на сертифицирани пасища, но ако няма такива, може да се използват
обществени, като властите трябва да издадат документ, че през последните три години
пасищата не са третирани с химически продукти. Пасищата в общината са разположени
в планинските и полупланински райони, за които са характерни слаба наситеност с
населени места и висока отдалеченост от производствени мощности и екологични
42

замърсявания. Както вече се каза, тези условия благоприятстват развитието на
производството на сертифицирани биологични животински продукти – месо, мляко,
млечни продукти, яйца, мед и др., които могат да се предоставят на туристическите
обекти в района – хотели и ресторанти, а също така и директно на потребителите, не
само местни, а и в цялата страна. Общината има дадености за развитието на модел на
животновъдство с малки до средни ферми, които са сравнително по-гъвкави пред
колебанията на пазара и по-лесно могат да преминат към биоземеделие. Другото им
основно предимство е и по-лесното ограничаване на възникналите различни епидемии
по животните. Този процес не е и толкова ресурсоемък – значително по-малки като
обеми от животни за унищожаване при ограничаване разпространението на
инфекциите. На територията на МИГ „Сандански“ от животинската продукция се
добива главно козе, овче и краве мляко, месо, вълна и мед, като тази продукция е
изцяло за нуждите на местния пазар, с изключение на кравето мляко.
Много важно в биологичното животновъдство е адекватният избор на видове и породи.
Предпочитание трябва да се оказва на видове и породи, които са местни или са добре
адаптирани към местните климатични условия и породи, които имат устойчивост към
паразити и болести в конкретния регион. Предимство се дава на местните породи, тъй
като те са по-устойчиви на заболявания, често имат по-силна физика, увеличен
естествен имунитет и са по-малко взискателни към грижите, подслона и фуражите.
Местните породи често се хранят и с естествената растителност в района, която не
може да се използва при високопроизводителните породи. Трябва да се държи сметка и
за производителността на животните, но икономиката на биопроизводството следва
логика – примерно не повече мляко на ден, а по-голяма продължителност на живота на
кравите. Целите на биопроизводството са дългосрочни, а не краткотрайна печалба.
В момента животновъдството не е приоритетна стопанска дейност в общината. То
заема под 1% от националното животновъдно производство. През последните години
обаче, потреблението на биологични продукти нараства непрекъснато, особено на тези
от животински произход. Търсенето на животински продукти – яйца, мляко и месо
надвишава многократно предлагането в България, което отваря голяма пазарна ниша
пред производителите.
3.5.5 Горско стопанство
Горските територии заемат площ от 543 450 дка или 54,4% от територията на МИГ.
Залесената част, заедно с горите, създадени върху земеделски земи е 563 500 дка или
56% от общата територия. Този процент определя т.н. „лесистост”, която е доста над
средната за страната – 31,7 % . Подробното разпределение на площите и техния дял от
територията е както следва:
Вид
Водохранни гори и земи
Противоерозионни гори и земи
Мелиоративни гори и земи
Рекреационни гори и земи
Други специални гори и земи

площ ха
1774,88
2511,41
16,78
2562,78
835,72
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дял %
3,11
4,40
0,03
4,49
1,46

Стопански гори и земи
Други горски територии
Резерват
Национален парк
Природна забележителност
Общо

36712,46
4446,12
953,31
6178,84
1126,53
57118,85

64,27
7,78
1,67
10,82
1,97
100,00

Горите собственост на община Сандански, попадат по цялата територия на Държавно
горско стопанство „Катунци“ в границите на горскостопански участъци: „ Трите реки“,
„Пирин", „Петрово“, и „Катунци“. Горите и голите горски площи собственост на
община Сандански в границите на ДГС“Катунци“, попадат и в части от землищата,
както следва: с.Голешово,с.Горно Спанчево,с.Златолист, с. Калиманци, с. Петрово, с.
Пирин, и с.Яново, с обща площ 456 ха.
Зелената площ на общинските гори е 409,4 ха.което е 89,7 % от устроената площ.
Насажденията от издънков приход са 212,З ха. или 51,9% от залесената площ. По вид
гора преобладават иглолистните - 128,2 ха или 31,1 % от залесената площ. Културите
заемат общо 97,9 ха. или 23,9% от залесената площ, като всички са иглолистни.
Незалесената дървопроизводителна площ е 3,7 ха. или 0,8 % от устроената площ. Това
са само голини.
Горите, като източник на дървесина и други ползи имат голямо значение за жителите
на територията на МИГ. През последните години общинските гори служат за
задоволяване нуждите на местното население от дърва. От страничните ползвания най голямо значение има пашата. Увеличава се събирането на билки и гъби от горите. За
населението в района също така имат значение и защитно-водоохранните и
противоерозионните функции на гората, тъй като горските комплекси са единствен
водоизточник за много от селищата. Значителните залесявания и противоерозионно
строителство през шестдесетте и седемдесетте години на 20 в. в общи линии са
овладели голямата ерозия, която се наблюдава в района. През територията горите в
общината преминават редица туристически маршрути.
Стопанисването на горския фонд е добре институционализирано със създаването на две
лесничейства ДЛ „Сандански” и ДЛ „Катунци”. Подобни намерения са залегнали в
лесоустройствените проекти на лесничействата. Те осигуряват добри предпоставки за
стопанисване и ползване на горския фонд, като основните насоки на организация на
горското стопанство в общината са съобразени с поставената цел по групи гори и земи
съобразно функциите им. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на
насажденията, сечи и други мероприятия изцяло съобразени с екологическите условия
на района и потенциала за развитие на туризма. Стопанисването в защитните и
рекреационни гори и земи има за цел непрекъснато подобряване и увеличаване на
особените им функции. Така в защитните гори (противоерозионни и мелиоративни)
основната цел е запазване на съществуващата растителност и почвата, както и
ограничаване на ерозионните процеси чрез подходящи мероприятия, запазване на
инженерните съоръжения и подобряване на ландшафта около тях. В лесопарковете
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предимство е дадено на техните здравно-украсни функции и създаване на подходящи
условия за краткотраен отдих на населението. В защитените природни територии
основната цел е да се запази естествената обстановка около съществуващите природни
феномени и запазване на редките растителни видове. Развитието на дейностите,
свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите, създава работни
места за голяма част от населението на общината. На територията на горския фонд ще
се осъществяват и в бъдеще редица странични ползвания - паша на едър и дребен
добитък, добив на сено от голите площи, добив на листников фураж. Актуален остава
въпроса с охраната на горския фонд, дивеча и рибата.
Отказът от структурно значение на горското стопанство като мащабна суровинна база
за преработвателната индустрия в икономиката на територията на МИГ дава шанс за
фокусиране върху защитните и рекреационните функции. Съществуването на много
други алтернативи за стопанска дейност в общината, както и динамичното развитие на
туризма в нея прави този модел за използване на горския фонд перспективен, полезен и
устойчив. Извършената промяна на определянето на ресурсите е съществена - от гори
за дърводобив в гори за почивка и туристическо развитие.
Сечта и изгарянето на гористи местности е обичайна практика в много страни, за да се
получи нова земеделска земя или да се унищожат необработваема растителност. Освен
това, изгарянето се използва за борба с плевелите на нивите, за насърчаване на
повторно поникване на трева на естествени пасища и за унищожаване на растителни
остатъци. Тези навици може би са временно ефикасни и помагат за бързото премахване
на значителни количества растителни маси, но предизвикват сериозни щети на
околната среда – като видово изчезване, глобално затопляне, както и загуба на почви.
Унищожаването на девствени гори е най-значителният екологичен проблем. Освен за
дървен материал, сечта и изгарянето основно целят разкриване на обработваеми площи
и пасища. Потребителите, които плащат по-високи цени за органична храна, са склонни
да имат по-високо ниво на съзнание за околната среда и очакват органичната храна да
бъде произведена без такива вредни практики. Поради това земеделските
производители, които са получили земя, като са изсекли и/ или изгорили горски площи,
трябва да изчакат докато земята премине три годишен преобразувателен период, за да
се сертифицира органично. Производители, които са унищожили гори, трябва да
залесят подобна зона, като използват местни дървесни видове, за да им бъде разрешено
да се сертифицират като органични. Вторична растителност или угари с ниска
екологична стойност, може да бъде отрязана, за да се получат земеделски земи в
райони, в които има достатъчно горски или подобни ресурси при условие, че местните
власти разрешават тази практика. В случай на изгаряне на такава растителност,
съответния парцел трябва да се подложи най-малко на една година (допълнителен)
преход. Синорите, плевелите и растителните остатъци не трябва да се изгарят поради
други причини, освен да се избегне разпространението на болести и вредители по
растенията. Временната ефикасност в борбата с плевелите не е достатъчна като
аргумент за изгаряне.
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3.5.6 Биологично земеделие
В цялата Благоевградска област има 90 официално сертифицирани производители на
биопродукти и въпреки че много от земеделските стопани в община Сандански
прилагат биологични методи на производство, официално регистрираните са само
десетина. Ферма в село Дамяница отглежда биологични оранжерийни зеленчуци, на
територията на МИГ са сертифицирани и един производител на орехи и друг на
биологична гъба кладница. „Агроинвест Сандански“ ЕООД е специализирана в
отглеждането на бял трън. „Димитър Аладжов“ ЕТ в с. Поленица изнася био бадеми за
Италия, а ЕТ „Райс“ - Пенка Влахова гледа смокинови насаждения в района на едно от
най-топлите и благодатни кътчета на България - село Хотово. Орехи, череши и вишни
растат в почти всяка трета градина на регистриран биопроизводител в Сандански. „Био
Гланц“ ООД в село Катунци се занимава с производство и разпространение на
биологично разградими почистващи препарати за бита и промишлеността. В района на
Сандански се намират и био-лозовите масиви на „Вини Бошкилов“, който в землището
на село Ласкарево община Сандански създава собствени лозови насаждения от
сортовете Каберне Совиньон, Мерло, и Мелник – 55. Продукцията на „Вила Мелник“,
макар и да не е сертифицирана официално, се предлага в сайтовете за биопродукти,
фирмата е семейна винарна, производител на висококачествени вина от местни Широка Мелнишка лоза, Мелник 55, Руен, Мавруд и международни сортове грозде и
разполага с 300 декара собствени лозя край село Хърсово. Винпром „Дамяница“, наред
с другите вина, има и сертификат за производство на био-вино.
Фермата „Чифлик ливади“ на собствениците на винпром „Дамяница“ няма официален
сертификат, но произвежда биопродукция и я продава на принципа на „солидарното
земеделие“. Това е поликултурна ферма, в която се отглеждат по устойчив начин на
пасища различни животни, предимно пилета. Птиците пасат трева, дишат чист въздух
и се пекат на слънце. Всеки ден кафезите се местят и така са на нова трева, което ги
предпазва от паразитна атака, а в същото време наторява равномерно пасището.
Диетата на птиците е възможно най-естествената, като абсолютно са забранени ГМО
фуражи, хормони и антибиотици. Лечението става с билки и чрез изолация. Във
фермата има и други животни, като при отглеждането им основният подход е да се
имитира природата. Всеки ден кравите са на ново пасище, за да са по-далеч от тортите
си, в които мухите са снесли своите яйца. Два-три дни по-късно с мобилен курник
пристигат кокошките, които изкълвават буболечките и ларвите на насекомите от
тортите на кравите и ги разпръскват в почвата. Така няма мухи по пасищата, а
кокошките са хапнали чист протеин, обилно гарниран с трева. Във спопанството има и
прасета, които се грижат за изкореняването на плевели и компостирането на постелята
от оборите. Торенето се извършва предимно от червеи. Продуктите се продават на
клубен принцип – чрез предварителен абонамент за членовете на клуба, които имат
приоритетен достъп до продукцията, а след изпълняване на всички заявки, останалите
продукти се предлагат на свободна продажба. Членството се подновява всяка година.
В град Сандански има и няколко магазина за биопродукти - "Био Фемили", който
предлага само сертифицирана био и натурална козметика, BioCosmeticBrands 100%
Натурална Био Сертифицирана Козметика – в интерхотел Сандански, БИО Магазин
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Здравец - детски млека, каши, пюрета, сокове, чай, кафе, безглотенови продукти,
тестени - макарони, спагети, зърнени - фасул, леща, ориз, лимец, елда, пшеница,
булгур, зърнени закуски, шоколад, мед, супер храни, както и други магазини.
В Сандански работят и два консултантски центъра, които дават съвети на
биопроизводителите и организират различни събития в помощ на развитието на
биологичното земеделие. Сдружение „Съвремие“ е неправителствена организация,
която се занимава с популяризиране на българските органични продукти на
международния пазар и осигуряване на устойчива реализация на тяхната продукция,
опазване и защита на околната среда, подпомагане развитието на еко-туризма.
През 2017 г. сдружението открива офис за консултиране на био производители, на
фирми с намерение да стартират производство на био продукти и на лица с намерение
да стартират собствен бизнес в био сектора. Центърът за консултиране и подпомагане
на био производството е част от реализацията на проект "Повишаване на бизнес
капацитета на производителите на органични продукти в трансграничния регион в
партньорство с Федерацията на македонските органични производители.
От 2008 година съществува и Бизнес Информационен и Консултантски Център –
Сандански, който е част от мрежата “Enterprise Europe Network”, поддържайки
Европейски Информационен и Иновационен Център – Сандански в рамките на
национален консорциум с още 12 организации от България. Центърът също се занимава
с консултиране на биологични производители и наскоро организира семинар „Био
Земеделие и Био Производство – Мисия Възможна“.
3.6 Перспективи в развитието на селското стопанство, вкл. и на биологично
земеделие
Селското стопанство е идентифицирано като един от секторите за развитие на
територията на МИГ поради няколко причини: уникалните природни ресурси - климат
и релеф, липсата на промишлени замърсявания, вековните традиции на местното
население в земеделието – често пъти единствен източник на заетост и доходи,
необходимостта от модернизация и повишаване на конкурентоспособността на всички
икономически сектори, вкл. и на селското стопанство, растящия принос на общата
селскостопанска политика на Европейския съюз – използване на получаваните средства
от ПРСР, насочени към устойчивото развитие на селските райони.
В областта на растениевъдството, поради топлото средиземноморското влияние и
уникалните природно климатичните условия успешно може да се развива
производство на ранни зеленчуци. Най-рентабилно то е за селищата по течението на
река Струма и землищата на селата Левуново и Склаве, където приоритет е и
оранжерийното и полското производство на зеленчуци. Колкото по-голяма става
надморската височина, толкова по-развито е лозарството и овощарството. Поради
разпокъсаността на равнинните обработваеми земи, отглеждането на житни култури не
е подходящо за масово производство, но те имат важно значение като база за
осигуряване на фураж за животновъдството. В планинските и полупланинските
райони, където няма условия за отглеждане на традиционни култури или пък
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рентабилността не е добра, може да се въведат алтернативни форми на земеделие като
например някои медицински култури – босилек, лавандула и други билки. Като
алтернатива по местата с подходящ климат може да се посочат и трайни насаждения от
субтропични култури - нар, смокиня, райска ябълка, киви, както и непознати
технически култури като корков дъб, бамбук, лавър. Успешно могат да се отглеждат
също насаждения от маслини и ягоди. В повечето области на растениевъдството има
предпоставки за развиване на биологичното земеделие. Неговата продукция е с високо
качество, екологично чиста, с по-високи цени, създава работни места, а търсенето на
биопродукти нараства с изключително бързи темпове.
На територията на МИГ има условия да се развива по-нататък и пасищното
говедовъдство, което да осигурява екологично чисти продукти - месо,мляко и млечни
продукти. Овцевъдството и козевъдството също така са с добра перспектива за
развитие в пасищен вариант. Продуктите от овце и кози все по често се налагат на
пазара. Съществуват подходящи условия за увеличаване делът на пчеларството с
подчертан семеен характер.
Важен принос в развитието на селското стопанство ще има и туризмът в неговите
алтернативни форми. Селският и еко- туризъм може да изпълняват функциите на
директна реклама на производствения процес на земеделските продукти и на техните
вкусови качества. Макар и в по малка степен подобен подход би се реализирал и в
планинския и познавателния туризъм - основно чрез опознаване на екологичните
качества на събираните диворастящи продукти - билки, гъби, диви плодове.
В управленската програма на община Сандански за следващите години, освен поефективното използване на ресурсите на ПРСР и другите ОП за подобряване
състоянието на земеделието, се предвиждат още и създаване на ефективен
Консултативен съвет по земеделие и животновъдство с оглед оптимално подпомагане
на местните хора, проекти за възстановяване на поливни съоръжения, мерки за
справедливо и пропорционално разпределение на общинските пасища и мери.
3.7 Хранително-вкусова промишленост
Хранително-вкусовата промишленост заема стабилни позиции в икономиката на
община Сандански и е пряко свързана с темповете на развитие на селското стопанство.
Традиционни за територията са: - производството на вина и спиртни напитки,
представени от най-големия винпром в Югозападна България - „Винпром Дамяница“,
„Винпром Сандански“, винарска изба „Вила Мелник“ ООД; - производство на
безалкохолни напитки - „Дару 1“ ООД; - на мляко и млечни продукти „БОБО К“
ЕООД; -на хляб и хлебни изделия - „Хлебозавод Свети Врач - 2003“,ЕООД, ЕТ “Дансис
- Силвия Гетова“; производство на пилешки продукти - „Примо Трейд“ ЕООД е средно
голямо предприятие. „Лийв Табако А.Михайлидис“ АД е едно от малкото големи
предприятия в общината и работи в сектора на промишлена обработка на тютюн, като
осигурява и много работни места.
По-нататъшното развитие на селското стопанство би довело до нарастване темповете
на развитие и на хранително-вкусовата промишленост.
48

4

Анализ на нагласите на населението на МИГ на база анкетно проучване

За целите на настоящия анализ сред членовете на МИГ и цялата местна общност беше
проведено анкетно проучване, в което участваха 100 човека от различни населени места
в общината, предимно села. Целта на допитването е да се установи степента на
информираност на респондентите относно принципите на биологичното земеделие и
нормативната му уредба у нас и в ЕС, както и да се установят нагласите на местното
население за неговото развитие на територията на МИГ Сандански. Информацията за
участниците в анкетата е както следва:
Разпределение по пол

Жена
33%

Мъж
67%

Разпределение по възраст

Над 56 г.
13%

До 29 г.
10%

от 41 до 55 г.
35%

От 30 до 40 г.
42%
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Образование
Основно
0%
Висше
30%

Средно
33%

Друго/квалифи
кационни
курсове
1%

Средно
специално
36%

Заинтересовани страни

Друго /НПО,
публичен
сектор, друго
41%

Земеделски
производител
53%

Биопроизводит
ел
6%

Въпросите в анкетата са свързани с общото познаване на понятията, законодателството,
принципите и методите на биологичното земеделие, начините на финансиране,
предимствата и проблемите в развитието на този сектор от селското стопанство.
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I. Знаете ли какво означава „биологично земеделие“?

Не
13%

Да
87%

Ако „да“, моля отбележете какво е според вас:

Специфичен метод на селскостопанското
производство, при който се произвеждат
продукти върху незамърсена почва, с естествено
напояване и в райони без промишлено
производство, предимно в селата или диви
местности

18

Специфичен метод на селскостопанското
производство, при който не се използват
синтетични хербициди и пестициди, растежни
регулатори и изкуствени торове, антибиотици и
хормони.
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Специфичен метод на селскостопанското
производство, при който се съхраняват и
разширяват естествените отношения "почварастение-животно-човек"

10

По-голямата част от респондентите (87%) смятат, че са наясно какво представлява
биологичното земеделие, но всъщност правилен отговор според директивите на ЕС и
законово приетите определения са дали само 10%. Все пак, над половината от
анкетираните (53%) знаят какви са основните агроекологични принципи – забранена
употреба на изкуствени химически вещества и ГМО. Около една пета (18%) смятат, че
всяка продукция, произведена в екологично чисти райони е биологична, което е често
срещана заблуда при подобен род допитвания и в национален мащаб.
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II. Познавате ли нормативната уредба за биологичното земеделие в България?

Да
14%

Не
86%

Моля, напишете в свободен текст закон,
сертифициращи органи, за които се сетите:

наредба,

контролиращи

или



Урежда условията и реда за подпомагане на земеделските производители,
насочени към подобряване на опазването на околната среда



Балкан Биосерт



Австрия Биогаранти



Кю Сертификешън



Наредба №35 за биологично отглеждане на животни



Наредба №22 за биологично производство на растения



Наредба №4 от Програма за селските райони



Наредби на МЗХ



Директиви на ЕС

86% от анкетираните казват, че не са запознати с нормативната уредба за биологичното
земеделие в България. Все пак голяма част от тях знаят, че МЗХГ издава наредбите и
правилата за биологичното производство, както и че съществуват директиви на ЕС в
тази област. Малка част са посочили конкретни сертифициращи органи от България и
чужбина. Изводът, който може да се направи от отговорите на първите два въпроса е,
че следва да се повиши информираността на местната общност в сферата на
законодателство, основни принципи, сертифициране и контрол на биопроизводството.

52

III. Според вас има ли перспектива развитието на биологично земеделие в
България като алтернатива на конвенционалното земеделие?

Не
24%

Да
76%

Моля, напишете в свободен текст няколко предимства на биологичното земеделие
за природата, за икономиката и за човешкото здраве:

Храните са без пестициди, антибиотици и
хормони

1

Оползотворяват се пълно естествените
местни и възстановими ресурси

1

Намалява се консумацията на енергия

1

Развитие на икономиката

3

Осигурява се качествена продукция за
хората

5
22

Опазване здравето на хората

28

Опазване на околната среда

Въпреки че не са съвсем наясно със законодателството, голяма част от запитаните са
убедени в добрите перспективи пред развитието на биологичното селско стопанство у
нас (76%). Нещо повече – в отворените отговори свободен текст интуитивно са
изредени действителните му предимства, особено що се отнася до опазване на околната
среда и опазването на човешкото здраве – отговорите поставени на първите две места.
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IV. Какви според вас са проблемите на биологичното земеделие в България?
Най-популярните отговори:

Липса на
субсидиране
27%

Липса на
информация
38%

Липса на пазар
35%

Ето и останалите:
Висока цена на продуктите
Скъп метод и висока себестойност на продукцията
Липса на пазарно търсене
Ограничения набор препарати, които могат да бъдат ползвани
Трудности при отглеждане на продукцията
Липса на сертифицирани препарати
Тромави и бавни процедури за регистрация
Липсва популяризиране
Почти няма проблеми
Нисък добив
Не мога да определя
Голяма част от биопродуктите са лъжа
Липса на финансови средства
Големите земеделски производители правят само интензивно земеделие, а те са
основните производители на земеделска продукция
Недостатъчна заинтересованост от страна на земеделските производители
Липсва търсене на биозеленчуци на стоковите борси
Нелоялна конкуренция
Няма достатъчно незамърсени почви
Липса на комуникация
Липса на обучение
Трудоемък отрасъл, все още не толкова разпространен
Липса на квалифициран персонал
По отношение на недостатъците на биологичното производство (отворен въпрос) на
първо място е поставена липсата на информация, а на второ – неразвития пазар на
биологични продукти в България. Изтъкнати са и някои от реалните проблеми –
недостатъчна финансова обезпеченост, включително субсидирането, ниските добиви и
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високата себестойност на продукцията в началото, бавните процедури по
сертифициране, недостатъчна квалификация на работната ръка и самите фермери. Не
липсват и отговори от типа „биологичните продукти са лъжа“ и „големите
производители се занимават само с конвенционално земеделие“, които показват, че
местното население все още не е убедено в ползите и смисъла на биологичното
производство по принцип, а не само като собствено развитие.
V.

Вие лично бихте ли се занимавали с биологично земеделие?

Не
53%

Да
47%

a. Да – Защо?
Да се осигури по-качествена продукция
За да се пази природата
Продукцията е по-рентабилна
Мисля, че след няколко години това ще бъде основното търсене на потребителя
Здравословна продукция
Биоземеделието добива облик на реален икономически сектор
Перспектива за развитие на личността и семейния бизнес
b. Не – Защо?
Работя и се развивам в друг отрасъл
Липса на пазар
Липса на възможности
Добивът е по-нисък, в сравнение с конвенционалното земеделие
Липсват ресурси и информация
Здравословно е
Липса на територия за развитие
Себестойността на продукта е по-висока
Биологичното земеделие е измислица
Не съм запознат с условията за отглеждане
Имам развито стопанство, но не е био
Липса на търсене
Твърде трудоемко
Не мога да се справя с обема работа
Не желая да се занимавам със земеделие
Липсват точно обособени правила и опорни точки
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При отговорите на този въпрос анкетираните са разделени почти по равно, като все пак
преобладават тези, които не биха развивали биологично земеделие. При изреждането
на причините в отворения въпрос ясно личат страховете на анкетираните, които
обобщено се изразяват в едно – конвенционалното земеделие засега е по-перспективно
и по-печелившо (при биологичното добивите са ниски, продуктите са скъпи, потрудоемко е, обемът на работата е повече, няма пазари, липсват ресурси и информация,
няма ясни правила). Все пак 47% са отговорили, че биха развивали биологично селско
стопанство, тъй като според тях в бъдеще търсенето на такива продукти от
потребителите ще се повишава, това е начин да се опази природата, както и
перспектива за развитие на семеен бизнес и местната икономика.
VI. Кой вид биологично земеделие е по-перспективен и евентуално бихте се заели
с него?

34%
66%

Растениевъдство:
зърнени, технически,
плодове, зеленчуци,
друго
Животновъдство:
крави, овце, кози
кокошки или други
птици, друго

a. Растениевъдство: зърнени, технически, плодове, зеленчуци, друго


Чесън



Моркови

b. Животновъдство: крави, овце, кози кокошки или други птици, друго


Пчели

Отговорите дават превес почти едно към три в полза на биологичното растениевъдство,
въпреки че в района има добри традиции и подходящи природни условия за развитие и
на биологичното животновъдство. Причините са в общата за страната тенденция да се
смята, че биологичното производство на плодове, зеленчуци и маслодайни култури е с
по-ясно регламентирани параметри и изисквания по отношение на сертифицирането,
както и с по-лесен достъп до финансиране. Не е без значение и това, че биологичните
продукти от животински произход са с по-ограничени пазари и са по-трудни за
съхранение (особено месото), а и повечето се нуждаят от допълнителна обработка
(сирене, кашкавал, пакетирани млека) и съответно изискват допълнителни вложения, за
разлика от растителните продукти, които могат да се предлагат директно на
потребителите.
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VII. Какво евентуално бихте произвеждали?
Суровини (например
мляко за сирене, което
ще произвежда някой
друг)

18%
43%

Готов биопродукт

39%
Най-добре затворен
цикъл – суровина-готова
продукция-собствен
магазин

Почти половината от анкетираните (43%) предпочитат затворения цикъл производствопреработка-продажба, който е типичен за добрите практики в биоземеделието по цял
свят. Това означава най-вече пълен контрол върху качеството от страна на
производителя, който може да гарантира чистотата на продуктите, които е отгледал в
собствената си ферма, преработил в собствения си цех и предлага в собствения си
магазин/щанд на фермерски пазар. Така се създава и по-голямо доверие в
потребителите на съответната продукция, тъй като марката за качество на суровина,
готов продукт и предлагане е една, няма посредници. 18% от отговорилите биха
произвеждали само суровини за биопродукти, което вероятно е свързано със
споменатите в предишния въпрос трудности при допълнително финансиране на
производствени дейности и обработка. 39% казват, че биха се занимавали с
производство на готови за консумация продукти (сирене, кашкавал, консерви, хляб и
т.н.), вероятно поради факта, че пазарната реализация на такива продукти е най-бърза, а
цената – много по-висока от тази на суровините.
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VIII. Къде бихте търсили пазар на вашата продукция?

Директни продажби на крайни
потребители примерно по интернет

В чужбина

10

11

Пазар в цяла България и в големите
градове

49

На местния пазар на общината и в
областта

37

В чужбина (моля, напишете къде)


Италия



Швейцария



Холандия



Германия



ЕС



Западна Европа

По-голямата част от отговорилите смятат, че биопродукцията трябва да се продава в
големите градове в страната (търговските вериги, специализирани магазини), тъй като
вероятно предполагат, че там има повече, по-добре информирани и поплатежоспособни потребители. Около една трета биха насочили усилията си към
близкия пазар в района с правилната презумпция, че биопродукцията трябва се
реализира бързо, тъй като има кратки срокове на годност, а и основен принцип на
биологичното производство е използване на местните ресурси – потребителите
предпочитат местни продукти. Интересно е, че само малка част биха използвали
интернет и директните продажби, които напоследък са един от основните маркетингови
механизми в пазара на биопродукти, а само 11 биха изнасяли продукция в чужбина и
то предимно в европейски страни, което показва липса на достатъчно информация за
пазарите на био продукти в последните години.
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IX. Знаете ли какво е „биологичен продукт“?

Продукт, произведен и
преработен без използване
на синтетични химикали от
какъвто и да е вид, в това
число - торове, пестициди,
растежни регулатори,
антибиотици, хормони,
изкуствени оцветители и
хранителни добавки и
помощни вещества
Растителен или
животински продукт, който
е произведен в екологично
чист район и при пълен
контрол от страна на
съответните органи върху
начина му на отглеждане
или преработка

19%

22%

59%

Продукт, при който
съставките са единствено
от растителен или
животински произход и не
съдържа „химия“ като
консерванти,
подсладители, оцветители
и др.

Както и при първия въпрос, правилен отговор според официалните определения са дали
22%, но голямата част (59%) от респондентите интуитивно са определили
„биологично“ според основните принципи на производството му – без добавки и
химия. Грешката, която масово се прави от потребителите – че биологичното е синоним
на натурално се наблюдава и сред отговарящите – 19% смятат, че е достатъчно
съставките да са естествени, да са произведени „на село“, без да отговарят на някакви
стандарти и да подлежат на контрол. Което още веднъж доказва необходимостта от
повишаване на информираността на производители и потребители на биологична
продукция.
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X. По какво се различават биопродуктите от другите продукти в магазина?

И по етикета, и по щанда, и по
стикерите
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По специалните стикери за
сертифициран продукт
По начина на подреждане на
специални щандове

21

3

По описанието на съставките на
етикета

12

Отговорите на този въпрос показват нагласите, ориентирани към сегашното състояние
на пазара на биопродукти – че те се продават на обособени щандове в големите
магазини или в специализирани такива. Правилен отговор – че единствено стикерът,
който гарантира сертифицираната продукция определя продуктът като био са дали
около една пета от респондентите. Отново се прави грешката, че съставките на
продукта гарантират неговата екологичност, без да се държи сметка, че правилното и
вярно изписване на съставките е абсолютно задължително за всички продавани стоки в
ЕС, независимо дали са био или други.
XI.

Как според вас е най-добре да се продават биопродуктите?

Чрез посредници, които да изкупуват
продукцията и да я продават в големите
вериги

9

В специализирани магазини на един или
няколко производители

34

На фермерски пазари, специализирани
щандове и изложения и др.

14

Директно на потребителите - индивидуални
доставки по къщите или на заведения, чрез
преки поръчки по интернет, телефона или
друг начин

21
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И тук отговорите съответстват на нагласите на биопроизводителите в национален
мащаб – по-голямата част разчита на специализирани магазини (собствени или на
няколко производители), на второ място са късите продажби – директно на
потребителите, независимо дали са частни лица или заведения, фермерските пазари са
поставени на трето място, вероятно заради тяхната сезонност и зависимост от други
фактори (примерно мястото трябва да бъде осигурено от общината, наемите са високи,
трябва да има реклама поради временния характер и др.). На последно място са
предпочитанията продукцията да се продава чрез посредници, тъй като това удължава
времето за доставка (важно при повечето биопродукти), оскъпява цените и предполага
производство на постоянни големи количества продукция, нещо несъвместимо с
биологичното земеделие.
XII.

Вие самите купувате ли биопродукти?

Не
36%

Да
64%

Моля напишете откъде ги купувате - вериги, специализирани магазини, директно
от производителите и др.
Собствено
производство
4%

Пазар
2%

Вериги
21%
Производители
53%
Специализирани
магазини
20%
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Въпреки опасенията и недоверието към биопродуктите, изразено в предишните
въпроси, по-голямата част от анкетираните (64%) купуват такива, като причината е в
убеждението, че макар и по-скъпи, тези продукти са по-качествени и по-добри за
здравето на хората. Показателно е, че въпреки че предпочитат специализираните
магазини (като гарант за екологичността на продукцията), почти поравно (21% и 20%)
си набавят такива продукти и от големите търговски вериги. Причината е в неразвитата
търговска мрежа на подобни магазини в малките населени места, заради по-малкото и
по-неплатежоспособни потребители. По-голямата част от респондентите (53%) купуват
директно от производителите, което пък е предимството на селските общини –
наличието на близки ферми, включително и биологични, от които директно можеш да
се снабдиш с екологично чиста продукция и то на по-добри цени (няма наеми за
магазини и щандове), което не е възможно в големите градове.
XIII. Какви биопродукти купувате?

Продукти, които обработвате сами
(различни видове брашна за хляб,
мляко, яйца и др.)

15

Преработени храни, готови за
консумация (хляб, колбаси, консерви –
сладка, лютеници и др., сирене,
кашкавал и т.н.)

32

Сурови продукти (плодове, зеленчуци,
месо, ядки и др.)
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При отговорите на този въпрос е отразено и характерното потребителско търсене на
биологична продукция в национален мащаб. По-голямата част от хората (58%) търсят
необработени продукти, директно от фермите – плодове и зеленчуци, месо, мляко,
разбира се стига да е възможно (да имат наблизо подобни ферми или бърз начин на
доставка). 32% купуват продукция, готова за консумация, а малка част (15%) са
склонни да обработват продуктите допълнително (да пекат хляб в къщи, да си правят
сами сирене или кисело мляко). Подобни нагласи се отнасят не само до биопродуктите,
а до храните изобщо – предпочитат се такива, годни за незабавна консумация или за
директно готвене. Затова и освен увеличаване бройката на магазините с биопродукти,
напоследък имат развитие и специализираните магазини за различни видове хляб,
сладкиши, сирене, кашкавал и кисело мляко, сладка и лютеници и т.н. с биологичен
сертификат, както и на ресторантите, предлагащи менюта с етикет био.
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XIV. Имате ли доверие в биопродуктите, продавани в магазините, които са
обозначени като био-, еко-, органични?

Да
40%
Не
60%

Въпреки че на въпроса по-горе дали купуват биологични продукти 64% са отговорили с
„да“, тук по-голямата част (60%) казват, че нямат доверие в продаваната по магазините
продукция с такъв етикет. Тези, които не се доверяват се съмняват в достатъчния
контрол над този вид продукти, тъй като по същество всички отговори (няма
достоверност на етикетите, залага се на количество, няма информация и т.н.) се отнасят
именно до контрола от страна на упълномощените за това органи. Много от
респондентите в отворения въпрос казват, че предпочитат да ги купуват директно от
производителите, което е типично за този вид производство и е една от причините за
създаването на т.нар. „солидарно“ земеделие. Тези, които се доверяват на етикетите,
залагат предимно на европейските стандарти и на полезността и различните вкусови
качества на биохраните и все пак смятат, че се упражнява строг контрол.
a. Да – Защо?
Доверявам се
Произвеждат се по европейски стандарти
Имам съмнения, но съм позитивен
Упражнява се контрол
Смятам, че са по-полезни и с тях се грижим за опазване на околната среда
Наличие на специализиран стикер
Различни вкусови качества
Безопасен и по-прозрачен метод на производство
Контролът от страна на хранителните вериги
b. Не – Защо?
Няма гаранция за достоверността на информацията на етикета
Липса на доверие
Липса на контрол
Недостатъчен контрол от страна на компетентните за това органи
Нямам достатъчно информация
Предпочитам директно от производител
Залага се на количество, вместо качество
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XV. Има ли потребителското търсене на биопродукти във вашата община?

Не
40%

Да
60%

60% от анкетираните смятат, че биопродуктите са търсена стока на територията на
общината, като изтъкват главната причина – хората желаят да се хранят с качествена и
чиста откъм химически добавки храна. Изтъкнат е и фактът, че по-младите хора са поинформирани и по тази причина сред основните потребители на биопродукцията.
a. Да – Защо?
Все повече хора търсят качествена храна
Забелязват се все повече щандове за такъв тип продукти в магазините
Не е достатъчно търсенето, хората са скептични и не осъзнават вредата от пестицидите
Желанието на хората да се хранят с домашна истинска храна
Здравословно е
Младите хора се интересуват
b. Не – Защо?
Висока цена на крайния продукт
Скъпа суровина
Нямам информация
Ниска покупателна способност
Тези, които мислят, че няма търсене на биопродукти изтъкват като главна причина
високите цени и ниската покупателна способност на местните потребители, както и
липсата на достатъчно информация.
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XVI. В каква сфера според вас, биоземеделието и производството на биопродукти
има нужда от най-голяма подкрепа (може да се отбележат повече от един отговор)?

Ниското потребителско доверие – директни
потребители, големите търговски вериги,
заведения, държавни и общински власти, друго

31

Липса на знания и достатъчно научни
изследвания в областта и съответно нуждата от
обучение

13

Намиране на достатъчно квалифицирани кадри
за работа

12

Сертифициране – избор на сертифицираща
организация, ускоряване процеса на
сертификация, друго

11

Пласмент на продукцията и намиране на поголеми пазари в България и чужбина

34

Финансиране (по-лесни кредити, финансиране
по европейски програми, друго)
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Най-големият проблем пред развитието на биологичното земеделие анкетираните
виждат в областта на финансирането му, включително по европейските програми или
достъпът до кредитиране. На второ място е поставена липсата на пазари или по-скоро
достъп до тях, както в България, така и в чужбина. Не малка част смятат, че проблем е и
все още ниското потребителско доверие, включително и от страна на по-големите
търговци и властите. Интересни са отговорите за липса на квалифицирани кадри, както
и на научни изследвания в тази област у нас, които наистина са сред основните
недостатъци при развиването на биологично селско стопанство в България. Посочени
са и бавните административни процедури по сертификация, които са основен фактор за
липсата на мотивация у земеделските производители.
XVII. Според вас, във вашата община, има ли природни, икономически и
човешки ресурси за развитие на биоземеделие и производство на биопродукти?

Не
50%

Да
50%
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a. Да – Защо?
Най-популярните отговори:

Благоприятен
климат
19%

Природни
дадености
81%

Ето и останалите отговори:
Има достатъчно свободни земи
Планински регион
Отговаря на условията за биологично производство
Няма промишлено производство, замърсяващо околната среда
Свободни площи
Засилва се интереса на земеделските производители за преминаване към биологично
земеделие
Чист район
Няма интензивно земеделие
a. Не – Защо?
Липса на персонал
Липса на финанси
Мненията за и против развитието на биологично земеделие на територията на МИГ са
разделени по равно. Тези, които смятат, че то има перспектива правилно залагат на
добрите природни дадености, климатични условия и незамърсената природа, както и на
достатъчното свободни от интензивно земеделие земи. Тези, които не виждат
перспектива в развитието на биологично производство се страхуват отново предимно
от липсата на достатъчно финансови средства, както и на квалифицирана работна ръка.
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XVIII. Кое според вас е по –лесно?

Да се започне „от
нула“ в ново
стопанство

45%
55%

Да се премине от
конвенционално
земеделие към био- във
вече съществуващи
стопанства

По-голямата част (55%) предпочитат и мислят, че е по-лесно да се започне направо с
биологично производство, а не да се превръща една конвенционална ферма в
биологична. По принцип, и в двата подхода има и предимства, и недостатъци. В
създаването на чисто ново стопанство, спазването на изискванията е по-лесно,
сертифицирането – по-бързо, но вложенията са по-големи, нужна е и по-висока
квалификация. Все пак, това е предпочитан начин за много млади хора в страната,
които намират реализация и започват бизнес именно в областта на биологичното
земеделие. При прехода от конвенционално към биологично производство, традицията
и уменията на фермерите си казват думата и са огромно предимство, необходимостта
от финансови средства е по-малка, тъй като вече стопанството съществува, намирането
на работна ръка също е облекчено (познават се местните хора или се използва работна
ръка от семейството).
XIX. Достатъчна ли е информацията, която получават потребители за
биоземеделието, биопродуктите, законодателството, изискванията за
сертифициране, начините на финансиране и т.н.?

Да
31%

Не
69%

Моля, напишете в свободен текст за коя област е необходима повече информация
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Всякаква информация
Изисквания за сертифициране
Земеделие
Начините и продуктите за отглеждане на биопродукти
Да се организират семинари и информационни срещи с производители
Биопродукти
Както и при отговорите на по-горните въпроси и тук повечето анкетирани (69%)
смятат, че информацията за биоземеделието, осигурена официално от страна на
държавата е крайно недостатъчна. Това се отнася както за производителите, които биха
се занимавали с биологично производство, така и за потребителите, които все още
нямат достатъчно доверие в такъв вид продукция. Подчертана е необходимостта от
повече знания в областта най-вече на сертифицирането (без сертификат биопродукция
няма), начините и методите, използвани в този вид земеделие и желанието да се
организират различни мероприятия за повишаване на знанията в тази област.
XX. Достатъчна подкрепа ли се оказва от държавните и общински органи на
биопроизводителите?

Да
25%

Не
75%

Моля, напишете в свободен текст за коя област е необходима повече подкрепа:
Най-популярните отговори:
Всякаква
информация
16%
Финансиране
47%
Пазари
37%

68

Ето и останалите отговори:
За достъпа до финансиране на малки биопроизводители
Принуда за сключване на договор с външна сертифицираща фирма
Биологично растениевъдство
Данъчни облекчения
Пазарни предимства
Сертифициране
Пчеларство
Както и при предишния въпрос, като „подкрепа“ респондентите разбират най-вече
предоставянето на информация и осигуряването на по-лесно финансиране по
европейските фондове. Посочени са административните затруднения по сертифициране
на биологичните ферми. 37% смятат, че властите могат да улеснят достъпа до пазарите
(като например да облекчат наемането на търговски площи за биологични
производители, да подпомогнат рекламата, включително и в чужбина), малка част
споменава и възможните данъчни облекчения, които съществуват в някои страни.
Като основни изводи от анкетното проучване могат да се направят следните: сред
местната общност има дефицит на информация – както за ползите от биологичното
земеделие и методите, които то използва, така и за нормативната уредба и начините на
финансирането му. Като втори проблем трябва да се посочи липсата на достатъчно
информация за самата територия на МИГ и за това, че тя има изключително
благоприятни и подходящи условия за биологично земеделие, както и за съчетаването
му с други сфери на икономиката (най-вече туризъм и преработвателна промишленост).
В тази връзка, една от задачите е повишаване на информираността на местното
население и в това отношение. На трето място членовете на МИГ, както и общинските
власти трябва да се работят върху повишаване мотивацията както на земеделските
производители – голяма част от тях не са убедени, че могат да правят бизнес по този
начин, така и на потребителите - за популяризиране на ползите и предимствата на
биологичната продукция. Като проблем е посочен и липсата на съдействие от страна на
администрацията, която би могла да организира примерно обучителни мероприятия за
местните земеделци и производители – семинари и курсове, както и да съдейства при
организирането на на местни тържища и пазари за биологична продукция – примерно с
намален наеми и общинска реклама.
5

SWOT анализ

Силни страни:
 Добри климатични и почвени условия за отглеждане на биологична продукция –
високи средногодишни температури, четири климатични района според
надморската височина, най-продължително слънцегреене в страната; мека зима
и ранна пролет – условие за отглеждане на ранни зеленчуци, вкл. и по
биологичен начин; условия за отглеждане на екзотичнни плодове и зеленчуци;
запазени високопланински пасища, голям горски фонд; добри условия за
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напояване, наличие на минерални води, които могат да се използват и за
отопление на парници;
Територии, включени в Натура 2000, защитени местности и територии, в които
биологичното земеделие няма алтернатива и са гаранция за опазване на
биологичното разнообразие и за
екологична чистота; липса на големи
промишлени замърсители;
Голям процент земеделски територии и горски фонд; голям брой стопанства с
малка ИЗП, отсъствие на монокултурно земеделие с превес на зърнени и
технически култури;
Утвърдени традиции на местното население в земеделието, включително и за
собствено задоволяване в семейни ферми – биологичното производство разчита
именно на познанията, опита и традицията; сравнително добре развита
преработвателна хранително-вкусова промишленост; добре развит лозаровинарски бизнес и множество изби, които предлагат и местна фермерска
продукция;
Добре развит туризъм, включително и алтернативните му форми – благоприятна
предпоставка за съчетаване на планинския, селския, винения, спа и културния
туризъм с ферми, предлагащи собствени биологични продукти;
Сравнително добра култура на местното население в потреблението на
биологични продукти; наличие на граждански и бизнес организации на
територията на общината, работещи за повишаване на информационната
обезпеченост и подпомагане на дейностите в сектора на биологичното
производство; наличие на професионална земеделска гимназия, чийто научен
ресурс може да бъде използван;
Осъзнаване от страна на местната общност на ценовите предимства на местните
биопродукти пред вносните и възможност да се купува директно от
производителите в района; наличие на много хотели и ресторанти заради
туризма, които могат да реализират и биопродукция от фермите в региона;
Добри транспортни връзки с областния център, столицата и съседна Гърция –
условие за бърза реализация на биологичната продукция; международен
транспортен коридор, по който преминават множество туристи; най-късата
железопътна връзка между р. Дунав и Егейско море - осигурява добър достъп до
европейските пазари;

Слаби страни:
 Голяма надморска височина на някои райони и неизползваемост на площите
там; неблагоприятни ерозионни почвени процеси, които обхващат горите и
обработваемата земя - биологичното земеделие е в състояние да допринесе за
преодоляването им; нарастване на опожарените и обезлесени площи;
 Замърсяване с битови отпадъци и строителна дейност; нерегламентирани
сметища в малките населени места, дължащо се на отдалечеността им от
действащите депа; в общината има неводоснабдени села, в много от селата
липсва и канализация, което замърсява подпочвените води и реките;
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 Необработване на голяма част от земеделския поземлен фонд, разпокъсаност на
собствеността, голяма част от земеделските земи са общински или държавни;
недостиг на кооперации и организации на селскостопански производители;
слаби възможности за развитие на бизнес в малките населени места,
включително и за биологично производство;
 Малък брой биологични земеделски стопанства на територията, непознаване на
потенциала и възможностите й по отношение на биологичното земеделие;
 Нисък пазарен дял на биологични продукти в сравнение с конвенционалните –
предлагат се в големите магазини, неразвита търговска мрежа от био магазини;
няма практика за използване на разнообразни методи за продажба на
биологични продукти – примерно по интернет, директни продажби на
ресторанти, солидарно земеделие и т.н.
 Липса на квалифицирана работна ръка и на мотивация на земеделските
производители, поради липса на информация; ниско ниво на знанията, уменията
и компетенциите в земеделието, които са особено важни при биологичното
производство в сравнение с конвенционалното;
 Концентрация на населението в общинския център, обезлюдяване на селата,
миграция на млади хора, схващане за земеделието като неатрактивна и
непечеливша стопанска дейност;
 Лоша пътна инфраструктура между малките населени места и общинския
център, липса на пътна връзка със съседните общини; липсата на базова
инфраструктура оказва най-сериозни затруднения върху развитието на бизнеса;
липса на пътища между малките населени; има села, до които няма осигурен
транспорт; Липса на добра инфраструктура – пътища, осветление, табели извън
общинския център.
Възможности:
 Повишаване информираността на местната общност за благоприятните
характеристики на територията и подходящите природни условия за развитие на
биологичното земеделие, подчертаване на връзките му с традиционното
земеделие в миналото; повишаване информираността за принципите на самото
биологично земеделие и възможностите за правене на бизнес, особено от млади
хора;
 Използване на досегашните традиции в селското стопанство и възможности за
по-нататъшно развитие на земеделието, особено в областта на лозаро-винарския
бизнес, производството на зеленчуци и плодове, включително и на уникални
сортове грозде и тропични и субтропични култури (напр. киви, маслини, нар);
развитие на животновъдството – отглеждане на пашуващи животни - едър и
дребен добитък; използване на възможностите за добив на диворастящи
биологични продукти - гъби, билки, плодове;
 Развитие на биологичното земеделие чрез усвояване на средствата от
европейски и национални програми, включително и чрез МИГ; привличане на
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инвестиции и различни форми на финансиране отвън – от големите градове, от
чужбина;
Интегриране на биологичното земеделие с алтернативните форми на туризъм,
които са развити на територията на МИГ – селски, винен, планински, културен,
кулинарен, ловен, приключенски, спа туризъм;
Съчетаване на биологично земеделие и преработка на биологични продукти в
хранително-вкусовата промишленост. Създаване на затворени вериги
(производство-преработка-продажба), както и къси вериги на доставки –
продажби директно на потребителите, солидарно земеделие, директно
зареждане на заведения и хотели.
Създаване на благоприятни условия за местна реализация на фермерска
продукция, включително и биологична – организиране на фермерски пазари и
изложения, облекчени наеми за магазини и щандове; подпомагане рекламата на
местните биопродукти; включване на фермите в местните туристически
атракции;
Организиране на информационни мероприятия за земеделски производители и
потребители за предимствата на биологичното земеделие – семинари, обучения,
лекции, включително и за добрите европейски практики в тази област; обмяна
на опит с други МИГ, вкл. и чрез трансгранични програми и мерки;
Възможности за постигане на устойчиво развитие на селския район чрез
съчетаване на биологично земеделие, екология, туризъм, преработвателна
промишленост

Заплахи:
 Недостатъчно и неправилно използване на природните ресурси поради липса на
информация или на финансови средства; продължаване на ерозионните процеси
и битовите замърсявания; неблагоприятни климатични промени, природни
бедствия;
 Отрицателни демографски процеси - нисък естествен прираст, миграция в
градовете в страната или в чужбина, обезлюдяване на селата; липса на млади
хора и мотивация да се прави бизнес, включително и в сектора на земеделието и
биологичното производство;
 Ниска покупателна способност на потребителите – биологичната продукция е с
по-високи цени, макар и по-качествена; ниска финансова обезпеченост на
самите земеделски производители – труден достъп до кредитиране, липса на
собствени средства; невъзможност за съфинансиране по европейските проекти
 Конкуренция от страна на съседни и европейски държави – голяма част от
биологичната продукция е вносна; подвеждащи реклами, че „биологично“ е
равно на „натурално“, което води до нелоялна конкуренция със стоки,
произведени в местни ферми, които обаче са без сертификат;
 Неравномерно развитие на икономиката предимно в една сфера – туризъм, както
и нежелание поради липса на мотивация, информираност и средства да се
развиват и други сектори, вкл. и биологичното земеделие; нежелание да се
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интегрира биологичното производство с алтернативните форми на туризма;
желание на местния бизнес за бързи и по-големи печалби;
 Промени в законодателството и политическата обстановка в страната,
бюрократични усложнения и изисквания; неефективност на местната
администрация поради политически смени, липса на капацитет, отсъствие на
децентрализирани бюджети; недоверие в институциите от страна на местната
общност; неефективно усвояване на средства;
 Нежелание за обединяване от страна на земеделските производители,
преработватели и търговци, като резултат от негативни асоциации с предишен
опит и недоверие, както и липса на информация - сериозна заплаха предвид
това, че биологично земеделие не може да се развива откъснато и независимо на
малки територии, както и необходимостта от сдружаване за инвестиране
складови помещения, производствено оборудване и маркетинг;
6 Перспективи и препоръки за развитие на биологично земеделие на територията
на МИГ Сандански
6.1 Причини за преминаване от конвенционално към биологично земеделие
Разчита предимно на местния потенциал, но използва щадящо природните
ресурси
Една от най-големите разлики между съвременното конвенционално и биологичното
земеделие е в използването на природните ресурси. Модерното селско стопанство е
почти изцяло механизирано и си служи с химически средства, за да увеличи добивите
продукция, да стане по-рентабилно, а храната – по-евтина. Това го превръща в един от
големите индустриални замърсители, които нанасят трайни вреди на околната среда, а
в последствие и на човешкото здраве. Биологичното земеделие търси равновесието
между разумното оползотворяване на местните природни ресурси, опазването на
околната среда и здравето на хората. Затова и ЕС счита за приоритет въвеждането му и
го подпомага финансово чрез различни инструменти, за да се намери баланс между
необходимостта от достъпна и евтина от една страна, и чиста и здравословна от друга,
храна за всички, тъй като цените на биопродуктите остават високи. Колкото по-голямо
става биологичното производство в държавите на ЕС, толкова и екологично чистите
продукти стават по-достъпни за средния европеец, а не само за елитен кръг
потребители, както все още е у нас.
Тъй като в биологичното производство се разчита изцяло на местния потенциал и са
най-важни природните дадености, спокойно може да се направи извод, че климатът,
почвите, водите, релефът, типичните за региона флора и фауна и др. на територията на
МИГ „Сандански“ са изключително подходящи за развиване на биоземеделие,
включително и като алтернативен поминък на населението в полупланинските и
планински райони. В общината липсват големи индустриални замърсители, което я
определя като екологично чист район, в територията са включени и зони от Натура
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2000, което също гарантира чистотата на околната среда. От друга страна, липсата на
промишленост е предпоставка за ниски доходи и безработица. Затова, заедно с
развитието на туризма, биологичното земеделие би решило проблемите с доходите,
както и на демографската криза и обезлюдяването на селата. Биологичното земеделие
се грижи за цялостното опазване на околната среда – почви, води, гори, растителни и
животински видове и в този смисъл повдига качеството на живот на цялото население
на територията, а не само на потребителите на биологична продукция.
Изисква по-малко инвестиции и съответно е по-лесно за започване и правене на
бизнес.
Билогичното земеделие наистина се нуждае от по-малък начален капитал и по-малки
парцели земя, което го прави финансово по-достъпно, особено за начинаещите стопани.
Производствените разходи са по-ниски, тъй като средствата за механизация и външни
ресурси са сведени до минимум. Употребата на химикали, които са непосилни за голям
брой дребни производители, е забранена. В много от биологичните ферми има затворен
кръг на производство – сами си правят торовете и фуража, или пък използват
животните за специфична вид оран или почистване на парцелите от гниещи растения,
което спестява изцяло външните разходи. Така на практика, биологичното земеделие
допринася за икономическата устойчивост на по-малките земеделски стопанства, както
и на дребните предприятия от хранително-вкусовата преработвателна промишленост,
които използват като суровини продукцията от биофермите. От друга страна, този
бизнес също изисква вложения, по-сериозна организация на производството, повече
квалификация на стопаните и повече работна ръка. Добивите от биопроизводството са
по-ниски, печалбата - по-малка, но пък цените на стоките са по-високи. Подобни
трудности има особено през първите няколко години на преход към сертифицирано
производство и именно затова те се подпомагат финансово според политиките на ЕС.
Държавните субсидии също са сериозна предпоставка за започване на такъв бизнес.
По отношение на бизнеса с биопродукти трябва да се отбележи и това, че на пазара на
биологични храни има все още по-малко конкуренция и по-малко посредници, което е
благоприятно за биопроизводителите – много често те продават продукцията си сами в
специализирани магазини, на фермерски пазари или директно на потребителите. Друг
фактор за по-малкото вложения е високият положителен имидж на биопродукцията,
която има нужда от по-малко реклама в сравнение с конвенционалните хранителни
продукти. От изключителна важност са и иновативните канали на продажба – по
интернет, чрез директни поръчки от сайтове или по телефона, или примерно
потребителите посещават фермите и се договарят направо с производителите, доставки
се правят по домовете без да се минава през магазин, реколтата понякога се плаща
авансово от потребителите, което улеснява финансирането. Както се каза вече,
крайните продукти са с по-високи цени, което увеличава печалбите, но и свива пазара,
поне засега. Важен фактор за развитие на биоземеделието в района е развитието на
туризма, което създава предпоставки за директно предлагане на продукцията в хотели,
заведения за хранене, балнеолечебни центрове, винарни и др.
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Парцелите и терените за биологично земеделие са много по-малки
На територията на МИГ Сандански процентът земеделска земя е висок спрямо общите
площи – около една трета, но стопанствата са сравнително малки. На човек от
населението на МИГ се падат средно по 3,7 дка. обработваема земя., при среден
показател за страната 6,3 дка/човек. Раздробеността на поземлената собственост е
недостатък при конвенционалното земеделие, но може да се превърне в предимство за
биологичното. Биопроизводителите се нуждаят от собствена земя в много по-голяма
степен, отколкото при конвенционалното земеделие, но в същото време,
обработваемите площи и стопанствата са и много по-малки, по-скоро от типа семейни
ферми, с каквито изобилства регионът. Значение има и големият горски фонд, както и
високият процент – 28% частна собственост върху земята. Имотите за биологично
земеделие трябва да са в екологично чисти райони, далече от индустриални
предприятия, които замърсяват почвата, водата и въздуха, каквито райони също има в
задоволително количество на територията на МИГ. При липса на собствена земя,
биологичният производител трябва да наеме такава за срок не по-малък от 5-7 г. ,
което може да стане включително и от земите в държавния или общинския фонд при
подходящи политики и решения на общинските власти. Обект на биологично
сертифициране е именно земята, а първите 2 години на преход са и най-тежки за
производителите във финансово отношение. През този период те не могат да продават
продуктите си като биологични, защото се смята, че земята още не е изчистена от
химикалите, използвани до тогава. По тази причина ЕС въвежда компенсиращи
плащания за биоземеделците, които именно в първите години са и най-големи.
Добивите в малките конвенционални ферми обикновено не са високи, а и плодородието
на земята намалява бързо. С преминаването към биологично производство, добивите
могат да се повишат без да се налагат големи инвестиции за външни суровини и торове,
а само с повишаване на квилификацията на стопаните. Тъй като в биофермите могат да
се гледат няколко култури, вкл. и допълнителни между основните, това понижава
финансовия риск при унищожаване на една от културите примерно от болести или
вредители.
Създава повече работни места
Естеството на биологичното земеделие го превръща във фактор за създаването на
работни места по няколко причини: - по правило биологичните стопанства са по-малки
от конвенционалните и се развиват екстензивно като най-често не разполагат с много
техника, а разчитат на ръчен труд; - методите на биологично производство изискват
повече физични и механични обработки, тъй като е забранено използването на
хербициди и пестициди; -прибирането на реколтата също е ръчно и това създава
сезонна заетост; - използва ресурс на неквалифицирана работна ръка, за който няма
работа в другите икономически сектори. В повечето случаи това са работници с ниска
или средна специализация, които нямат възможност да мигрират или нямат мотивация
да повишат своята квалификация и опит. Биологичното земеделие може да се окаже
75

добра алтернатива за намаляване на безработицата в региона и увеличаване на
доходите на населението. Съществува обаче и проблемът с липсата на работна ръка,
поради миграция и демографската криза в селата. Именно затова, в много страни от ЕС
по различни социални програми на биоземеделците се изпращат безработни хора за
временна трудова заетост на полето. Тази практика е известна като „Зелени работни
места“. По време на земеделската кампания държавата изпраща на фермера безработни
на социални помощи или наети по програми за временна заетост, през което време той
им плаща надниците и храната, а държавата – само осигуровките. Така едновременно
производителят законно си е осигурил работници, а държавата икономисва от
разходите за социално осигуряване.
Има добри икономически перспективи у нас и в ЕС
Биоземеделието е перспективна ниша за развитие на българската икономика.
Единственият конкурентен в количествено отношение на световните пазари земеделски
сектор у нас е зърнопроизводството, но то не е достатъчно. В останалите сектори на
селското стопанство страната ни е подложена на остра конкуренция от държавите в ЕС,
включително и на ценови натиск на готовата продукция, която е предимно вносна. С
уникалните си климатични особености и запазените в екологично отношение райони,
както и заради раздробената собственост върху земята, България може да се ориентира
към все още бутиковото производство на биохрани и суровини за износ и за
задоволяване на местните потребности. Биоземеделието може да се превърне в
печеливш бизнес на национално ниво. От голяма важност е и фактът, че за първи път в
историята си ЕС постави биоземеделието сред основните си приоритети в Общата
селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. и то ще бъде приоритетно подпомагано
във финансово отношение чрез различни програми и субсидии. През този програмен
период ЕК изисква от страните-членки да приемат насърчителни мерки за дейностите,
свързани с опазването на околната среда, като ги задължава да насочат 30% от
ресурсите си за директни плащания по зелени мерки.
Пазарът на биохрани бързо се разраства в България и по света
Потребителското доверие към биологичната продукция нараства, което предопределя и
разрастването на пазарите. Потребителите стават по-грамотни, по-информирани и попредпазливи по отношение на здравето си и храната, която ядат. Все повече хора
избягват продукцията, обработвана с вредни вещества – пестициди, нитрати,
антибиотици. Вредите за здравето на хората могат да са краткосрочни – алергии,
отравяния, но и дългосрочни – развитие на по-сериозни заболявания впоследствие,
нарушаване на растежа или на репродуктивните способности. Потребителите стават и
по-загрижени за опазването на околната среда за бъдещите поколения
Нарастващият пазар на биохрани в света, в това число и в България, е много важен
фактор за стимулиране на биологичното производство у нас. Доскоро вътрешното
търсене на екологично чисти храни бе свито, а малкото специализирани магазини
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предлагат предимно вносни еко храни от ЕС и трети страни. До миналата година 95%
от нашите биопродукти отиват за износ като суровини, от което губят и
производителите от ниската цена, и държавата от липсата на нетни приходи. Био
преработвателната промишленост също се разширява, след като правителството прие
промени в Наредбата за производството, преработката и търговията с храни, в това
число и „био“, с които позволи на малките производители да оборудват на място
домашни мандри, консервни и месопреработвателни цехове, без за тях да се прилагат
най-строгите правила, изисквани от големите предприятия. По новите мерки от ПРСР
биоземеделците ще могат да разчитат на помощ за създаването на такива мини
производствени обекти, което ще увеличи шансовете им да зареждат пазара с
български готови и опаковани биохрани и да ги изнасят за по-голяма печалба. Освен
това, в глобален план търсенето на естествени и качествени храни сред хората нараства
и все повече може да се говори за мания по здравословното хранене и
природосъобразния начин на живот. След десетилетия комерсиализиране на селското
стопанство с всички негативи от това, включително и по отношение на качеството на
храната, сега е налице положителна обратна тенденция - за връщане към естествените
неща и природата, за опазването й за бъдещите поколения.
Биологичното земеделие подпомага устойчивия растеж на селските райони
Биологичното
земеделие представлява печеливша алтернатива за местния
икономически растеж и устойчивото селско стопанство, тъй като производителите на
биологична продукция от една страна имат повече условия за започване на малък
бизнес, а от друга са склонни да продават повече на местните пазари. Биологичното
земеделие създава местен бизнес, стимулира и хранително-вкусовата и друга
преработвателна промишленост, взаимодейства с развитието на туризма и особено на
алтернативните му форми, разширява местния пазар, създава допълнителни работни
места и пази селата от обезлюдяване. Монокултурното земеделие не е позволено в
биологичното земеделие и няма опасност от свръх производство на една култура,
каквото се наблюдава в много от районите с развито земеделие в страната. Така се
осъществява конкуренция и разнообразие на пазарите. Има отличната съвместимост на
биологичните ферми с начинания в областта на селския и екологичния туризъм.
Биоземеделието е свързано и с по-ефективно използване на енергията, като в
биологичните ферми разходът на енергия се намалява се с около 50 %. При
биологичното производство по-ефективно се използват водните, почвени, растителни и
животински ресурси и така се гарантира общото опазване на околната среда.
6.2 Недостатъци и проблеми на биологичното производство
При започването на земеделско производство на биопродукция, както и при
преминаване от конвенционалното към биологично земеделие, трябва да се имат
предвид и някои неблагоприятни фактори, които трябва да преодоляват стопаните.
- Особено през първите години, добивите на продукция намаляват – в периода на
преход системата навлиза в биологично равновесие;
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- Себестойността на продукцията е по-висока, а реализираните приходи в първите
години не я покриват поради липсата на сертификация. Ръчният труд е повече, изисква
се квалификация и познаване на бюрократичните изисквания, проверките са повече, а
изискванията – завишени.
- Пазарът за биологичната продукция у нас все още не е развит добре – търсенето
и предлагането не са урегулирани, биопродукти не се търгуват на борсите, изискват се
повече средства за откриване на собствени магазини или се работи с посредници.
- Липсва достатъчно квалифицирана работна ръка, която да работи в сектора.
- Няма достатъчно подкрепа на биологичната преработка на първичната
биологична продукция. Това е причина добавената стойност от този вид производство
да отива основно извън страната;
- Българските потребители не са достатъчно информирани за предимствата на
биохраните, освен в големите градове. Няма сериозни мерки на държавно ниво за
маркетинг, реклама, промоции, социологически проучвания на нагласите и др. за
развитие на вътрешния пазар на биологичните продукти. Биологичните продукти не са
застъпени в национални програми като „Училищно мляко”, „Училищен плод” или в
обществените кухни.
6.3 Добри европейски практики
„Добра практика“ е термин от европейското законодателство, който се използва за
процес
или
методология,
осигуряващи
най-ефективното
съотношение
действия/резултат и най-пълното достигане на поставените цели. В областта на
биологичното земеделие съществуват методики и дейности, определени като "добри",
които могат да бъдат популяризирани и приложени от всички страни членки на ЕС,
наред с техния собствен опит. „Добрата практика“ означава имено обмяна на знания и
умения и споделяне на опит, които могат да послужат за нестандартно решение или нов
подход за разрешаването на съществуващи проблеми.
Сред вече утвърдените и широко разпространени „добри практики“ на
биологичното земеделие са:
Опазване на околната среда и ландшафта
Биологичното земеделие има положителен ефект не само за икономиката и здравето на
хората, но и за добрия вид и състояние на целия ландшафт - самите земеделски земи,
реките, горите, растителността, дивите животни. Европейските Регламенти не
задължават изрично биологичните производители да използват определени практики за
подобряване на ландшафта, но начинът на управление и поддържане на природната
среда, както и някои правила и доброволни дейности, с които фермерите си служат,
довеждат и до по-доброто опазване на природата. Биологичното земеделие се стреми да
намали ефектите на въздействие от човешката дейност до възможния минимум идеалното биологично стопанство се "слива" със заобикалящата го среда, то е част от
естествения пейзаж на района.
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Биологичното земеделие създава по-привлекателен, естествен ландшафт благодарение
на практики като: - Създаване на жив плет и ливади; - Запазване на естествената флора
и фауна; - Поддържане и подобряване на водните и почвени ресурси; - Използване на
естествените за района растителни и животински видове. Разнообразието от сортове и
видове, използвани в биологичното растениевъдство и животновъдство, както и
практикуваното сеибообръщение на културите, създават по-интересен и разнообразен
пейзаж. Площите с дива растителност също биват запазвани, а някои диви сортове са
засаждани специално, за да се привлекат естествените неприятели на вредителите.
Запазване на естествените системи
Освен, че създава привлекателни за окото пейзажи, биологичното земеделие води до
запазване на местните екологични цикли и еко системата, която е естествена за
съответния регион. Това се постига чрез: - използване на местните ресурси вместо
доставянето им от далечни места; - предпочитание към местните видове растения и
животни, които така ли иначе се срещат там; - практики, които допринасят за
подобряване на структурата на почвата и водните ресурси и помагат за поддържането
на естествените природни баланси.
Хуманно отношение към животните
Практиките на биологичното земеделие, предназначени да подобрят хуманното
отношение към животните , могат също да направят земеделието по-привлекателно за
външни лица: - на всички отглеждани животни се дава свободен достъп до просторни
пасища; - гъстотата на животните при паша е по-малка от тази при конвенционалното
земеделие; - отглеждат се традиционни, характерни за района видове - биологичното
стопанство се възприема от мнозина като приятна пасторална картина.
Комплексност на биологичното производство
Много експерти препоръчват на производителите, които се занимават с биологично
растениевъдство, да включат в стопанствата си и отглеждане на животни, тъй като от
това има икономически и екологични ползи. По отношение на икономическата
ефективност, така се спестяват средства за външни суровини – растителните остатъци
от нивите и градините са евтина и достъпна храна за животните, които пък произвеждат
естествен тор за растенията. От екологична гледна точка, така се запазва естественият
биологичен цикъл. Продукцията на животните – месо, мляко, яйца, може да се ползва
както за семейни нужди, така и за продажба. Добри практики в това отношение са: - т.
нар. „свинска оран“ – прасетата се пускат по обработваемите площи и ги разравят,
търсейки храна; - домашни птици, които се пускат след прибирането на реколтата в
овощни градини или лозя, за да изчистят изгнилите плодове и плевелите; - едрият рогат
добитък се пуска да пасе в покривните култури между основните култури.
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Комплексното естество на практиките, използвани при биологичното производство и
преработка, само по себе си създава високо ниво на професионализъм. Преди всичко,
ограниченията върху използването на средства като пестициди и минерални торове в
биологичното растениевъдство или фуражни добавки в животновъдството означават на
практика, че биологичният производител трябва да има силно развити знания и умения,
за да е в състояние да поддържа здравето и доброто състояние на отглежданите
растения и животни. При биологичните земеделски системи превенцията е ключът към
добрите резултати, тъй като биологичният производител не разчита на средства за
"бързо решаване" на проблемите - вместо това той прилага уменията си, за да
предотврати самата им поява. Този подход е валиден и за преработвателния сектор,
който е ограничен в използването на технологични спомагателни вещества и химично
синтезирани добавки.
Черпене на опит от традициите
Биологичното земеделие е модерна система за производство на храни, но корените му
са в традиционното земеделие през вековете, от което съвременният биологичен
производител черпи изпитани знания и методи. Например, многогодишното
сеитбообръщение е било познато на земеделците от стотици години, също и
използването на оборски тор за обогатяване на почвата и на култури, които могат да
бъдат отгледани в стопанството без помощта на синтетични средства, прилагане на
мерки за усилване на естествената защита на растенията и животните срещу болести и
вредители, вместо да се разчита на ветеринарномедицински продукти или пестициди,
поощряване на полезните видове - естествени неприятели на вредителите, осигуряване
на възможност за движение и физическа активност на животните чрез достъп до
качествен фураж и до пашуване на открито.
Въвеждане на иновации
Биологичните производители, наред със стария опит, прилагат и модерни технологии и
съвременни средства - резултат на научните постижения. Това например, може да
включва: - анализ на почвата в лаборатория, - стриктен климатичен и астрономически
календар за сеитбообръщение и използването на пасищата, основани върху научно
знание, за да се осигурят оптимални нива на хранителните вещества за културите; идентифициране и внимателно балансиране на правилните фуражни съставки на базата
познанията по химия и биология; - използване и изобретяване на специално оборудване
като уреди за механично отстраняване на плевелите, за да бъдат поставени под
контрол, без употребата на хербициди; - запознаване с новите научни изследвания в
областта, което помага например при избора на растителни сортове, подходящи за
ротация на културите.

80

Нови търсения и възможности за науката
Биологичното земеделско производство и биологичната преработка отварят пред
научно-изследователския сектор ново поле за работа и нови възможности - например,
създаване на алтернативи на синтетичните пестициди или нови системи за оценка на
потенциала на различните варианти при сеитбообръщението за снабдяването на
почвата със специфични хранителни вещества. Същевременно, за заетите в сектора на
маркетинга и продажбите биологичното производство, с неговата специфика, създава
възможности за нов, свеж начин за комуникация с потребителя.
Пряк контакт с потребителя
Благодарение на високия професионализъм в биологичния сектор се създават
възможности за преоткриване на връзката с потребителя - вместо "анонимен" продукт,
биологичните производители и преработватели предлагат ясно обяснение на произхода
на продукта и ползите от неговите място и начин на производство. Практиките, които
допринасят за това, включват: - по-подробна информация за стопанството и
производителя върху етикета на продукта, включително снимки и кратки разкази; „отворени врати“ на биологичните стопанства – отваряне на стопанствата за външни
посетители, за да се покаже привлекателността на естествения начин на живот на хора,
растения и животни и предимствата на биологично чистите храни; - развиване на
селски и екологичен туризъм с посещение на биоферми, който съчетава и подпомага
тези две сфери на икономическото развитие.
Верига на производството и доставките
Биологичното земеделие допринася и за по-активното участие на общността в процеса
на реализация на земеделските продукти. Това може да стане чрез използването на
своеобразни пазарни канали - например, продажби пред самото стопанство, чрез
магазин в стопанството или на околните селскостопански пазари, както и чрез
продажби, организирани по интернет, доставки по домовете, като при всички случаи
контактът производител-потребител е пряк и в първо лице. Предпочитането на къси
дистанции към пазара и без посредници създава нови и разнообразни възможности за
маркетинг на биологичните продукти. Всъщност, заетите по цялата линия на
производството и доставките на биологичните продукти нерядко участват в повече от
една дейност. Например, производителите с голяма гордост и дори философски интерес
към битието на продукта в много случаи участват и в етапите, следващи
производството му, т.е. те са добре запознати или дори директно извършват
преработката и маркетинга му. Това често означава, че производителите са в директен
контакт с потребителите, помагайки им да разберат произхода на храните, които
купуват, и широкия спектър от ползи от по-устойчивия модел за производство на
хранителни продукти, какъвто е моделът на биологичното производство. По този начин
те повишават съзнанието на потребителите и нивото на познанията им за различните
странични ефекти от производството на храни.
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Повече контрол върху безопасността на храните
По-високата информираност на потребителите относно свойствата на храните и
разликата между биологичните и конвенционални земеделски продукти, води и до постриктен контрол върху качеството и безопасността на продаваните храни. От една
страна, купувачите стават по-внимателни към това, с което се хранят, а от друга –
държавите приемат строго регламентирани изисквания към съдържанието на
продуктите, употребата на генномодифицирани организми, подобрители, оцветители и
други синтетични вещества, както и за изписването на съдържанието на етикетите. В
допълнение, повишава се осведомеността на обществото по отношение разрушаването
на баланса в екосистемите и необратимите промени, съпътстващи конвенционалното
земеделие и животновъдство, което играе роля в полза на опазване на природните
ресурси и устойчивото им развитие.
Като опит в биологичното земеделие могат да бъдат приложени и някои по-нови и
специфични практики от различни държави:
Концепцията LSPPC (Local and Solidarity based Partnership between Producers
and Consumers ) – Местно и солидарно базирано партньорство между производители
и консуматори) или т.нар. „солидарно земеделие“ Това е форма на производство и
продажба на биологични храни, разпространена във всички развити икономически
страни в наши дни. Тази концепция включва: - нов работен подход за фермерите; - нов
консуматорски подход за потребителите; - много тясно сътрудничество между
фермерите и потребителите.
Ядрото на партньорството обикновено е зеленчукова ферма с 2-3 ха обработваема земя.
Около фермата се оформя постоянна група от потребители (60 - 80 семейства).
Постепенно потребителите се самоорганизират в асоциация на доброволен принцип,
поемайки цялата произведена във фермата зеленчукова продукция, разпределяйки я
помежду си. Фермерът трябва само да я произведе, да я обере и да я достави (един или
два пъти седмично) на определеното място. В началото на всяка година представител
на потребителите заедно с фермера планира производството през годината. Фермерът
представя бюджета си на асоциацията, в който са включени всичките му разходи през
годината (семена, торове, препарати, машини, гориво, вода, доход за фермера и т.н.).
Асоциацията подписва договор с фермера и събира между членовете си авансово
необходимите пари. Постепенно към зеленчуците се добавят и други био продукти от
други фермери в района - плодове, мляко, месо, хляб, вино. По този начин семействата,
членуващи в тези асоциации успяват да си набавят почти всички храни в биологично
качество от местни производители на ниски цени.
Добри примери на тази система са: AMAP във Франция; CSA в англосаксонските
страни; ASC в Квебек; Teikei в Япония; Reciproco в Португалия. Международната
организация, обединяваща движения за солидарно земеделие от цял свят се нарича
URGENCI и е със седалище в Aubagne, Франция.
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Концепцията LSPPC възниква като феномена Teikei в Япония през 70-те години
като инициативата на майките. Голяма група японски жени недоволни от лошото
качество на храните, които купуват, решават да се абонират за продукцията на
местните фамилни ферми за доставка на пресни и здравословни плодове и
зеленчуци. В наши дни 15 милиона ферми участват в такива договори.
АМАР във Франция представлява договор между един фермер - най-често
производител на храни и група от 80 до 150 потребители/семейства. Най-важно за
функционирането на тази система е взаимното доверие. Потребителите купуват
авансово цялата или част от продукцията на фермата за сезона на фиксирана цена,
предварително договорена със земеделците. Тя обикновено включва всички разходи
на фермата - семена, торове, вода, поддръжка на инвентара и машините, персонал
и т.н. ,срещу което фермерът се задължава да произведе биологични продукти с
определено качество и количество и да предложи максимално голямо разнообразие,
както и да отглежда с предимство стари и местни сортове. Фермерът се задължава да
достави примерно веднъж седмично прясно набрани зеленчуци на групата от
потребители на предварително уточнено място – по домовете, в магазин, в
училищния двор. Продукцията е съгласно договорените условия - например картофите
да не бъдат мити, а морковите да са с листата. Семействата си поделят зеленчуците,
доставени в касетки от фермера, дискутират, споделят проблеми, ако има такива.
Началото на АМАР е поставено през април 2001 г. от фермери в Прованс. Днес във
Франция има повече от 1000 AМАР, в които участват над 250 000 потребители.
Спасени са 1600 семейни био-ферми в цяла Франция, а годишният оборот е 52
милиона евро, платени директно на фермерите, без субсидии и държавни помощи.
Търсенето от страна на потребителите е много голямо, цифрите се удвояват всяка
година. У нас тази система на пряко договаряне и доставки между производители на
селскостопанска продукция и потребители има традиции, тъй като е била
разпространена преди 1944 година.
Community Supported Agriculture – CSA възниква преди повече от 50 години и е
разпространена система в множество страни от ЕС и по целия свят. Това е модел за
земеделие, подкрепено от общността. Възстановява се връзката на хората от големия
град с храната и земята, където тя е родена и също така с онези, които по един осъзнат
и биологично чист начин обработват земята и отглеждат храната – фермерите.
Системата минава през няколко стъпки: - запознаване на живо на потребителите с
биопроизводителите, посещение на фермите, проучване на условията, в които се
отглеждат растенията или животните; - създаване на група или общност от
домакинства, които искат да се възползват от бъдещата реколта на фермата; планиране - съвместно с фермера, потребителите преценяват какво може да бъде
отгледано и в какви количества, като на базата на съвместно изработения списък с
планирани продукти членовете на солидарната земеделска общност стигат до
споразумение с биопроизводителя за цената, количеството, периодичността и начинът
на доставка на продуктите; абониране - потребителите предварително се абонират за
участие като заплащат сезонен аванс или месечна такса, която също е предварително
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договорена от всички членове на групата заедно с фермера. Така се плащат разходите
на фермата за предварителна подготовка - закупуване на семена, разсад и подготовка на
земята, както и за отглеждане на реколтата и логистиката по транспорта и доставка на
продукцията; т. нар. кошница от съседния двор - според договорените условия, биофермата всяка седмица снабдява членовете на групата с планираната част от сезонната
продукция - равномерно разпределен дял от целия асортимент на сезонната реколта.;
споделена реколта – при нужда членовете на общността помагат с доброволен труд на
фермера – при беритба и доставка на продуктите, при засаждане, плевене или поливане,
въобще когато има нужда от повече работна ръка.
Penn’s Corner Farm Alliance е пазарен кооператив на биоферми, който продава
продукцията си на ресторанти и потребители в Питсбърг, щата Пенсилвания. Няколко
малки ферми решават да се обединят през 1999 г., за да търсят общи клиенти за
продуктите си, като се ориентират предимно към заведенията за хранене. През първата
година общите приходи от печалбите им са $ 16 000. С навлизането на идеите на
солидарното земеделие кооперативът таргетира общо 2.4 милиона потребители в
района на Питсбърг, като целта е увеличаване на доходите и капитализиране на
нарастващите нужди на хората от качествена местна храна. През 2012 г. реализираните
продажби са за 1,4 млн. долара, а през последните пет сезона приходите са нараснали с
около 20% годишно. Членовете набират абонати от окръг Индиана и ферми от други
райони в Пенсилвания и правят доставки на кутии с местна храна успоредно с
поръчките за ресторантите. Penn’s Corner има около 45 локации за доставки в градската
зона като доставя освен изцяло сертифицирани органични или естествено отгледани
плодове и зеленчуци, и продукция на други земеделски производители. Целта е да се
гарантира постоянен поток от висококачествени плодове и зеленчуци както за
ресторантите, така и за абонатите от общността. Един от най-бързо растящите
дистрибуторски канали за Penn’s Corner е онлайн фермерският магазин Farm Store.
Електронната търговия и социалните медии имат много важна функция в
разпространяването на информация за продукти, ферми и събития. Фермерският
магазин е създаден като допълнителна платформа към сайта на кооператива, насочена
към абонатите от общността и купувачите на едро. Отскоро е разработено и мобилно
приложение, чрез което клиентите също могат да правят поръчки.
Биологично земеделие в Белгия. Практиката се базира на сътрудничеството на
земеделски производители в сектора на биологичното производство и насърчаването
му чрез създаване на обща марка, като е иновационно за Белгия. Реализира се около
град Брюж (Bruges) на територията на местен МИГ, от която 70 % се използва за
земеделие - главно оранжерии за растения, млекопреработване и интензивно
животновъдство, както и обработваеми земи. Стратегията за развитие е да се
разнообрази земеделието, като същевременно се укрепи опазването на околната среда
във фермите. Започва като девет местни земеделски производители се обединяват, за да
споделят идеи и опит за продажбата на биологични продукти и подобряването на своя
имидж и реклама. В резултат на тази доброволна инициатива, земеделските
производители са силно мотивирани, а програмата ЛИДЕР + им помага да осъществят
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идеите си. Проектът се счита за добра практика и поради начина, по който интегрира
няколко подхода в своите търговски дейности: - На околната среда се отделя внимание
не само по начина, по който биологичната храна се произвежда, но и като са
използвани естествено разграждащи се опаковки; - Организирани са културни събития,
като например „Фестивал в парка“ и други изложби; - Подписано е Споразумение за
сътрудничество с регионалната туристическа служба, която подпомага рекламните
дейности на сдружените земеделци.
Още преди началото на програма ЛИДЕР+, местните земеделски производители са
започнали да си сътрудничат, за да лансират биологичните си продукти. Тъй като
идеите им помагат за реализиране на стратегията за разнообразяване на дейностите в
селското стопанство и за екологична устойчивост, групата получава финансиране по
ЛИДЕР+. Освен периодични срещи за обмен на добри практики, земеделските
производители предприемат действия за реализиране на няколко съвместни
маркетингови стратегии, като изготвянето на календар с всички земеделски
производители по проекта, създаването на общи пазарски щандове и организирането на
колоездачна обиколка със спирки във фермите участници. Всяка дейност е отговорност
на един член от групата. Конкретните постижения и резултати са в: - създаване на
обща търговска марка (лого) за регионалните биологични продукти; - създаване на
обща интернет страница (www.biobrugsommeland.be ); -изготвяне на билбордове за
реклама на панаири, пазари и при други рекламни мероприятия, както и на рекламни
материали, брошури и календар; -съвместно закупуване на екологични опаковки.
Общият резултат е, че биологичното земеделие и местните биологични продукти са
вече много по-известни в региона. Съществува засилено сътрудничество между
биопроизводителите и градинарите, и все повече земеделски производители използват
екологични опаковки. Основните проблеми на този подход са свързани с подписването
на финансово споразумение между земеделските производители, за да се покрият
предварителните разходи по проекта, координирането на човешките ресурси и особено
разпределението на отговорностите.
Инициатива Organic-Hay-Region Trumer Seenland в Австрия, района Трумер
Зеенланд. Моделът се базира върху сътрудничеството между около 60 био ферми, и
30-тина фирми в областта на хлебопроизводството, производството на месо и консерви,
предприемачи от туризма. Още през 1996-та година 13 биологични производители от
двете съседни села основават кооперация за продажба на био мляко. През 2001 г.
стартира Organic-Hay-Region, който е трансграничен проект между Горна Австрия и
Залцбург. Целта е да се популяризират биологичните продукти - от ябълков сок до козе
сирене, както и да се информират потребителите и посетителите на региона за
предимствата на екологосъобразния начин на живот. Вдъхновени от успеха,
семействата в двете села създават и „органични“ хотели. Заедно със заинтересованите
граждани и производители, през 2004 г. туристическата служба разработва концепция
за модерна община, която прилага основните принципи на екологичен живот за
всичките си жители. В средата на 2011 г. новият модел за община е вече факт – селото
Seeham е първото органично село в Австрия и в „органичния район“, като повече от
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80% от земеделските стопани са ангажирани с биологично производство, 30% от
хотелите и къщите за гости предлагат биологични продукти и ежегодно се провежда
събитието „Дни на биологичното земеделие“. Съвместното между биопроизводители и
туристически оператори популяризиране на района е довело до повишено търсене на
биологични продукти и съответно до по-високи цени, а от друга страна до повишаване
броя на туристите в региона. Ползите за околната среда са, че са е увеличили и
местообитанията на някои видове, включително и броя пчели, нараства броят полезни
насекоми хищници, които пък намалява броя на вредителите.
У нас този модел като добра практика е представен в проекта „Новото тракийско
злато“ разработен и координиран от фондациите „АРК – Натура“ и „Авалон“ и
финансиран от Холандия. Целта му е да бъде създаден и утвърден модел за
партньорство между биоземеделието, еко туризма и дивата природа в Източните
Родопи. Проектът е продължение на приключилия през 2009 г. проект „Родопи“ и
популяризира биологичното земеделие като средство за опазване на местното
биоразнообразие. Той се развива в пет общини на Източните Родопи – Маджарово,
Кърджали, Ивайловград, Крумовград и Стамболово. „Новото тракийско злато“
подпомага малки и средни производители и преработватели да преминат към
биологично сертифицирано растениевъдство и животновъдство. Същевременно се
поощрява дейности, свързани с опазването и възстановяването на популациите на
дивите животни, естественото пашуване на редки местни породи овце и говеда,
агробиоразнообразието, както и подобряването на туристическите услуги.
В проекта са били включени и мерки за регистриране на обща марка на биологичната
продукция от региона, план за сътрудничество между производители на биопродукти и
туристически предприемачи; идеи за приложение на местните биологични продукти
като използването им при приготвянето на храна за туристите; изготвяне на списък на
биологични стопанства с къщи за гости и списък на местни ястия, приготвяни с
биопродукти и включването им в рекламни материали и брошури. Като резултат
приходите на биофермите и туристическите обекти са се увеличили с до 50%
След преминаването през първите фази на проекта, свързани най-вече с информиране
на населението, обучение на земеделски производители в биоземеделие, сертификация
и разпространение на опит, през 2012 г. възниква решение да се извърши по-детайлно
проучване върху агробиоразнообразието в целевия район на Източните Родопи.
Пробните площадки (територии, върху които се прилагат биологични методи за
производство) и контролите (територии с конвенционално производство) обхващат
земеделски земи в три от общините - Ивайловград, Маджарово и Стамболово. В
проучването на влиянието на биологичните и конвенционални земеделски практики,
върху изброените индикаторни групи видове, за оценка и сравнение на разнообразието
е използван индексът за биоразнообразие на Шанън (Shannon_H index).
Резултатите от проучването позволяват да се твърди, че териториите, върху които се
прилагат биологични методи за производство, имат по-висок индекс на
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биоразнообразие от териториите с конвенционално производство. Това твърдение се
подкрепя и от световния опит: много практики, които увеличават производителността в
биоземеделието, по естествен начин подобряват условията за местните растения и
животни и така подпомагат биоразнообразието. Например, използването на оборски
тор увеличава концентрацията на организмите в почвата, те разграждат по-добре
органичните вещества и корените на растенията поемат повече хранителни вещества от
почвата. Използването на подходящо сеитбообращение и сортове, устойчиви на
вредители и заболявания, подпомага развитието на желаните растителни видове и
потиска плевелите. Използването на естествените неприятели на плевелите и
вредителите вместо пестициди удължава живота на растенията. По-честото редуване на
културите води до отглеждане на по-вече видове култури и оттам – до по-голямо
естествено биоразнообразие. Изборът на местни растителни сортове и животински
видове също поддържа естественото биоразнообразие.
Да правим добра НАТУРА(MGN – Making Good Natura) е проект със сходни цели,
финансирани по програма LIFE и си поставя за цел да въведе заплащане за екосистемни
услуги в 21 защитени зони от европейската екологична мрежа. Проектът се изпълнява
от CURSA – консорциум от италиански университети (Молизе, Тусчия и Ферара) и
Института за изследване на околната среда (IDRA, Istituto di Ricerca sull’Ambiente),
Изпълнява се между 2012 г. и 2016 г. като обхваща 21 пилотни защитени зони в Италия
с обща площ 90 239 хектара. Проектът се стреми да създаде рамка за добро управление
на защитени зони от НАТУРА 2000 и да осигури инструменти за управление и
самофинансиране, които да донесат приходи от дейностите по опазване на околната
среда. Причината е, че Италия прави много малко инвестиции в управлението на
националните паркове, а в предишния програмен период по мярката от ПРСР за
плащания по НАТУРА 2000 няма изразходвани средства. Това затруднява подкрепата
за собствениците на земеделски земи, чиито имоти попадат в защитените зони.
С помощта на местните партньори, включително областните и общински
администрации и е извършено картиране и са събрани социално-икономически данни
за съответните райони. Изготвени са карти, отчитащи земната покривка,
съществуващите местообитания и демографията. Те са допълнени с икономическа и
финансова информация, свързана с управлението на зоните, полученото финансиране,
постигнатите резултати, социално-икономическите активи и заинтересованите страни.
Тази информация и резултатите от въпросника, попълнен от управите на защитените
зони, позволяват да се направи предварителен анализ на екосистемните услуги. Найчестo идентифицираната екосистемна услуга е „Местообитания на биоразнообразие“.
Други често идентифицирани услуги са хидрогеологична защита и превенция на
свлачища, дренаж на подпочвени води и пречистване на водата. В повечето случаи
културните и туристическите екосистемни услуги също са релевантни. Направените
анализи показват, че по-голямата част от достъпното финансиране е било насочено към
опазване на местообитания и видове, което косвено допринася за опазването и на екосистемите. Същевременно не са били заделени средства и не са извършвани дейности,
насочени към специфични екосистемни услуги.
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По време на втората фаза на проекта се провеждат срещи с местните общности, за да се
изработи модел за управление на екосистемните услуги, който чрез процес на
планиране с участието на гражданското общество да бъде поискано съгласието на
местната администрация и заинтересовани страни за доброволни такива услуги.
Изработени са информационни материали, обясняващи защо те могат да осигурят
значителни икономически предимства както на „собствениците“ на услугите (например
частните собственици на водохващания), така и на хората, които се възползват от тях
(например доставка на вода) във взаимно печеливша стратегия. Проектът възнамерява
да приложи успешни пилотни примери от чужбина. Такъв е например опитът в Ню
Йорк, където градската управа заплаща на собствениците на горски водохващания, за
да прилагат подходящ метод за управление на гората. Така разходите на общината за
пречистване на водата значително се съкращават, а собствениците на гори получават
постоянен, дългосрочен доход. В целевите места се развива земеделие и горско
стопанство, поради, което в срещите участват много фермери, туроператори на селски
туризъм и представители на фирми, занимаващи се със селско и горско стопанство.
Всички са съгласни, че техните дейности всъщност допринасят за поддържането на
територията, опазването ѝ, предотвратяването на ерозията на почвата и свлачищата,
поддържането на горските местообитания и функции.
ECO-BIZ на Русенския Университет - създаване на информационни центрове и
ECO-BIZ панаир. Проектът „Екологични трансгранични дейности за създаване на
интегрирана бизнес зона“ е по Програмата за трансгранично сътрудничество България
– Румъния. По него създадени два информационни центъра в Русенския университет и
в сградата на община. Разработени са специални консултантски услуги в помощ на
стартиращи и действащи фирми в биологичното земеделие в двете държави.
Консултантската дейност е толкова успешна, че продължава в информационните
центрове и след приключването на проекта.
Отпечатани са материали, които се раздават на посетителите - каталог с информация за
дейностите на биологичните фирми в региона, като каталогът е достъпен и в
електронен формат. Информацията включва запознаване с био фермите и продуктите,
които предлагат, „зелените“ къщи за гости и семейни хотели, които осигуряват услуги
в областта на екологичния туризъм; подробности за биологично земеделие по принцип
- етикетиране и лого, контрол и инспекция на сертифицирани продукти, разпознаване
на истински биологични продукти на пазара; стандарти, критерии и изисквания за
качество; същност на еко-туризма и процедура за кандидатстване пред Българската
асоциация за алтернативен туризъм за получаване на сертификат „зелена къща“. В
консултантските центрове се подпомага и разработването на бизнес планове с идеи за
започване на „зелен“ бизнес, предоставя се статистическа информация за селското
стопанство в региона, за районите с потенциал за възобновяеми ресурси,
биоразнообразие и защитени зони. Друга част от информацията е за биологичното
производство в европейските държави с цел създаване на международно
сътрудничество и контакти - биологични и еко организации, асоциации и фондации в
ЕС и по-специално в Румъния. Освен това, всяка година Русенският университет
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организира панаира ECOBIZ, посветен на биологичните продукти и екологичните
бизнес решения, както и прави семинар на тема „Как да осъществяваме ECOBIZ“, по
време на който се представят предимствата на еко бизнеса и методиката за
разработване на ефективен бизнес план. . Панаирът ECOBIZ се провежда в рамките на
традиционното изложение на селскостопанска техника. Сред участниците са
производители на биологични торове и хумус, растения и животински продукти,
пчеларство и билкови продукти, плодове, зеленчуци и ядки, фирми за еко туризъм,
бижутерия и аксесоари от естествени екологични материали, икони от естествени
материали, производители на вино от арония и месни продукти от екологични и
подбрани меса и др. В тематичния панаир са включени и фирми за изграждане и
поддръжка на соларни отоплителни и водни системи.
Проектът OK–Net Arable. В него участва и българската фондация „Биоселена“, както
и сходни организации от Австрия, Франция, Белгия, Италия, Естония, Унгария, Дания,
Германия, Полша и Великобритания, а целта е да се повиши продуктивността и
качеството на биологичното производство в Европа чрез съвместно за създаването на
база данни със знания за биологичното земеделие. По проекта работят 17 партньори от
13 европейски страни, координиран е от IFOAM и се изпълнява с подкрепата на
Хоризонт 2020 – основният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания и
иновации. OK–Net Arable е една от първите четири т.н. тематични мрежи, финансирани
в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска
производителност и устойчивост и има три главни цели: - да събере и обобщи
наличните научни и практически знания за биологично земеделие и да определи найдобрите методи за обмен на тези знания; - да създаде европейска мрежа на фермери за
обмяна на опит; - да създаде и онлайн платформа, която ще предлага консултантски
материали с практически примери и ще улеснява фермерите да се учат един от друг.
Платформата ще бъде и виртуално място за срещи и разговори на фермери,
консултанти и изследователи, които нямат друга възможност да се срещнат. OK–Net
Arable прилага иновативен подход във всички фази на проекта, тъй като фермерите не
просто ще бъдат потърсени за съвети, а ще допринасят в целия процес на проекта за
създаването на общите знания за биоземеделие. От България са включени 11 биоферми,
които отглеждат 939 ха полски, технически и фуражни култури. Те ще класират по
важност пет групи проблеми, които срещат: болести по културите; неприятели по
културите; почвено плодородие и торене; избор на сортове; плевели. Обмяната на
знания и опит между фермери и научни работници и между самите фермери в цяла
Европа може да допринесе за решаване на голяма част от проблемите пред
биологичното земеделие.
6.4 Предпоставки за развитието на биоземеделие или преминаване
конвенционално към биологично на територията на МИГ „Сандански“.

от

1. Територията се характеризира с добри природни дадености за биологично
земеделие – климатичните условия, продължителното слънцеегреене, релефът, почвите
и водите са подходящи за производство на продукти по биологичен начин. Високите
температури и ранното настъпване на пролетта, както и топлата есен са подходящи за
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отглеждането на ранни и късни зеленчуци, както и на субтропични видове плодове и
зеленчуци, които не могат да се отглеждат в други райони на страната, включително и
по биологичен начин. Районът е сравнително и екологично чист, особено в
планинските и полупланинските райони, в общината няма големи промишлени
замърсители. Почвите са с бедно съдържание на хумус, незамърсени, но подложени на
ерозия от ветрови и воден тип. Биологичното земеделие е едно от средствата, които
помагат за борба с ерозията, наред с другите мероприятия. Голяма част от земите са с
голям наклон
над 8%, което затруднява механизираното им обработване и
следователно могат да бъдат оползотворени за био култури, които се обработват ръчно.
В планинските райони голяма част от пасищата са екологично чисти и са предпоставка
за развитие на биологично животновъдство.
2. Водите за напояване са достатъчни. Въпреки че напоителните системи не са в
добро състояние, има възможности за възстановяване на гравитачното напояване и
съответно на капковото, подходящо за биологично производство. Голям потенциал са
топлите геотермални извори, които наред със слънчевите панели (заради фактора найпродължително слънцегреене) са подходящи за отопление на парници и оранжерии,
вкл. и за биопродукция. Оползотворяването на геотермалната енергия, особено с цел
отопление на оранжерии, е недостатъчно приложено досега в общината и в цяла
България, но е много ефективно. Геотермалните води са надежден източник на топлина
и енергия без прекъсване 24/7 и не зависеща от климатичната обстановка и от това дали
е ден или нощ.
3. На територията има големи зони, включени в Натура 2000 – биологичното
земеделие си взаимодейства много добре с други мерки по опазване на околната среда.
От една страна, спазването на правилата и ограниченията на Натура 2000 гарантира
екологичната чистота на района и съответно на произведената продукция. От друга
страна, биологичното земеделие си служи с мерки, които или директно поддържат и
подобряват ландшафта, запазвайки местните видове растения и животни, или
действията им индиректно водят до подобряване на качеството на биоразнообразието,
поддържане на местообитания или дори създаването им при липса на такива.
4. Местното население има висока мотивация за развитие на селското стопанство в
региона, тъй като то е традиция за повечето жители, особено по селата. В общината
няма населено място без земеделие, независимо дали е с търговски цели или за лично
задоволяване. Традиционните производства са: зеленчукопроизводство, включително
ранно, трайните насаждения - лозарство и овощарство, както и животновъдството пасищно овцевъдство и говедовъдство, както и птицевъдство – сектори, които са
подходящи и за биологично производство, за разлика от зърнените култури. И в
момента съществува био производството на плодове, зеленчуци, лозя и черупкови
плодове, етерично-маслени култури и подправки, като сертифицираните производители
са под 10, но потенциалът е много по-голям, а стопанствата, които използват методите
на биологично земеделие, макар че нямат регистрации – несравнимо повече.
5. Преобладават малките и средни стопанства. Разпокъсването на поземлената
собственост е недостатък при конвенционалното земеделие, но при биологичното може
да се превърне в предимство. На територията най-много са стопанствата с ИЗП до 10
дка, следвани от тези с до 20 дка. Средната големина на парцелите от около 18-20 дка е
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достатъчна за развиване на биологично земеделие, но това, което трябва да се има
предвид е, че за да се получи подпомагане с европейски средства е необходима площ
от минимум 5 декара. Мерите, пасищата и горският фонд заемат повече от половината
от площта на МИГ и са подходящо условие за биологично животновъдство. Процентът
земеделски земи е достатъчен за приоритетно развитие на земеделието, но очевидно то
трябва да става в малки ферми, каквито са и повечето биологични стопанства и да е
различно от традиционното отглеждане на едногодишни зърнени или технически
култури, за които са необходими много по-големи терени. За биоземеделието са и
необходими по-малко капитали, а семейната работна ръка обикновено е достатъчна за
извършване на множеството ръчни операции.
6. Биологичното земеделие използва ресурси, които не могат да се усвоят от други
икономически отрасли. Това се отнася за земи – пасища, гори и ливади, които не се
обработват или не могат да се обработват. Тук се включват и диворастящи растения,
които иначе не се оползотворяват. Отнася се и за човешки ресурси – използва се
нискоквалифицирана работна ръка, която трудно си намира заетост в други области.
Биологичното земеделие може да се окаже добра алтернатива за намаляване на
безработицата в региона и увеличаване на доходите на населението.
7. На територията на МИГ е добре развит туризмът – биологичното земеделие се
съчетава и си взаимодейства отлично както с традиционните форми на туризма, така и с
развитието на алтернативните му форми – по хотелите и заведенията могат да се
предлагат екологични продукти, селският туризъм може да се развива в биоферми,
виненият туризъм може да се съчетае с предлагане на биопродукти, фермерски базари
могат да се правят покрай културните забележителности, биологичното производство
може да се превърне дори в самостоятелна туристическа атракция под формата на
няколко дена работа за туристите във фермите и т.н.
8. В общината има добри традиции и в хранително-вкусовата промишленост, която
заема стабилни позиции в икономическата структура. Биологичното земеделие
осигурява суровините и стимулира и производството на преработени биохрани,
биогорива, козметика и лекарства. В района има вече няколко по-големи и финансово
стабилни винпроми и винзаводи, месо-преработващи цехове и мандри, част от които
произвеждат и биосертифицирани стоки. Селското стопанство по принцип е много
важен фактор като суровинна база за хранително-вкусовата промишленост, затова и
развитието на земеделието до голяма степен ще определя и развитието на
преработващата промишленост, а оттам и конкурентоспособността и подкрепата за
малките и средни предприятия, които преобладават на територията на МИГ. Развитието
на биоземеделие може да „затвори“ и кръга на производство – от фермата, през цеха,
директно до магазините.
9. Добра предпоставка е и транспортната достъпност на региона до София и
Благоевград, както и до съседна Гърция. Особено след откриването на магистрала
„Струма“, това би осигурило бързи пазари и незабавна реализация, които са сред найважните за биопродукцията. Развитата магазинна мрежа, както и наличието на био
магазини също осигуряват по-големи възможности. Наличието на много туристически
обекти – хотели и заведения създава перспективи за бърза реализация „на едро“.
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10. Добрите политики и традиции на местните власти в областта на
енергоспестяващите технологии и възобновяемите източници на енергия,
газификацията, компостирането на отпадъци и мероприятията за прочистване на водите
също създават добри условия за развиване на биологично земеделие и може да се каже,
че населението има култура по отношение опазване на околната среда.
6.5 Препоръки за развитие на биологичното земеделие на територията на МИГ
На първо място да се повиши информираността на членовете на МИГ, както и на
цялата местна общност относно предимствата и недостатъците на биологичното
земеделие, както и за потенциала и благоприятните условия на територията за
развитието му. Да се повиши информираността и за правене на бизнес в този сектор на
селското стопанство, особено от млади и образовани хора, както и възможността за
финансиране по европейските програми.
С оглед на приоритетите в новия програмен период – биологично земеделие и
уязвими сектори: производство на плодове и зеленчуци, мляко, животновъдство,
маслодайни и етерично маслени култури, инвестициите да бъдат насочени именно към
тях. Зърнените и технически култури не са подходящи, тъй като преходът им към
биологично производство е по-дълъг и сложен и заради това, че по-трудно се
осигуряват отстояния от съседните площи със същия вид култура, отглеждана по
конвенционален начин и също така се създава опасност от свръхпроизводство на една
култура и ограничаване развитието на по-малките ферми.
В растениевъдството да се отдава предпочитание на местните сортове плодове и
зеленчуци, които са характерни за местните климатични и почвени условия и
съответно по-устойчиви на вредители и заболявания и за чието отглеждане вече има
създадени традиции сред населението. Също така е възможно и отглеждането по
биологичен начин на редки субтропични и тропични сортове (маслини, смокини,
киви, нар, лавър и др.), които се срещат сред естествената растителност на територията,
а културните им видове вече са адаптирани към климата и съответно носят по-висока
добавена стойност, тъй като трудно се отглеждат в други райони на страната. Високите
температури и ранното настъпване на пролетта, както и топлата есен са подходящи за
отглеждането на ранни и късни зеленчуци, включително и оранжерийно, което също
носи по-висока добавена стойност.
Да се има предвид почвеното многообразие и пригодността на културите, които
могат да се отглеждат. За равнинните части, според таблиците за съвместимост са
подходящи картофи, лозя и ябълки, също и дребни зеленчуци – тиквички, чесън,
моркови. Същите култури са съвместим и за полупланинските райони. Във високите
части – има само пасища, които са екологично чисти и са предпоставка за развитие на
животновъдството. По отношение на овощните градини с най-голям дял са ябълките и
прасковите, следвани от череши, сливи, круши, кайсии, които съответно могат да се
отглеждат и по биологичен начин. Особено внимание трябва да се обърне на лозаро92

винарския сектор, който е характерен и се развива с бързи темпове в района,
включително и в областта на производството на вино по биологичен начин.
В района има потенциал за събирането на лечебни и ароматни растения – билки и
подправки. От особено стопанско значение са т. нар. икономически ценни видове черната боровинка, а със стопанско значение са и различните видове мащерка и някои
видове гъби. Подобна дейност не изисква особени вложения (освен сертифициране) и
би могла да повиши заетостта и да създаде допълнителни доходи сред местното
население.
За
биологичното животновъдство
са подходящи екологично чистите
високопланински пасища. Има потенциал да се произвеждат по биологичен начин и
отговарящи на европейските стандарти месни и млечни продукти. В този сектор също
трябва да се предпочитат местните породи. Крайните продукти от мляко носят висока
добавена стойност, тъй като са най-търсени на пазара не само в България, но също и в
Европа и Азия, особено от биволи и кози. Като приоритетно може да бъде разглеждано
и пчеларството, тъй като пазарът на мед и пчелни продукти е доста развит у нас и в
чужбина.
Да се насърчава организирането на селскостопански ферми от затворен тип –
отглеждане по биологичен начин на растения и животни едновременно, така че сами да
си произвеждат фуража и торовете за животните, а самите животни да прочистват
терените от вредители, загнили семена и т.н. Това намалява разходите и повишава
добавената стойност, както е и един от основните принципи на биологичното
производство.
Да се насърчава повишаването на енергийната ефективност , която е типична за
биоземеделието – примерно за производството на зеленчуци в оранжерии със соларни
панели или геотермално отопление), вкл. и на екзотични плодове и зеленчуци,
увеличаване на площите с етеричномаслени култури и подправки, изграждане на малки
преработвателни мощности (цехове за сирене, кашкавал, колбаси). Прилагането на
нови методи, технологии и системи за напояване на основата на събраната дъждовна
и снежна вода ще повиши ефективността от производството на плодове и зеленчуци и
ще засили тяхната конкурентоспособност.
Да се съдейства на производителите за изграждане на обща база за съхранение,
сортиране, охлаждане и пакетиране. За реализацията на плодовете и зеленчуците от
особена важност е следберитбената им обработка – сортиране, калибриране,
охлаждане, пакетиране и съхранение. За да отговорят на изискванията на пазара е добре
да има обща база(примерно подпомогната от общината чрез предоставяне на площи и
помещения), тъй като самостоятелното й създаване често е непосилно за отделния
производител. Това ще повиши конкурентоспособността на всички местни
производители на биологична продукция и ще разшири пазарните им възможности не
само в страната, но и в съседните Гърция, Турция и Македония.
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Да се насърчават местните производители да кандидатстват не само по мерките за
биологично земеделие на ПРСР, а и по тези за повишаване на
конкурентоспособността на МСП по ОПИК. Това се отнася най-вече за малките
преработватели на биологична продукция, предимно в хранително-вкусовата
промишленост, които често изпитват недостиг на средства да си купуват техника или
да въвеждат иновации.
Да се насърчават проекти, които съчетават биологичното земеделие с мерки по ОПОС
и Натура 2000, което е сред най-разпространените добри европейски практики.
Опазването на екосистемите и устойчивото им управление кореспондират с разумното
използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и
хранителната промишленост и съдейства за предотвратяване на климатичните промени
и приспособяване към тях.
Да се насърчава обвързването на биологичното земеделие с туризма, включително и
чрез провеждане на масирана информационна кампания. Една от най-разпространените
европейски практики е биологичните ферми да разполагат и с къща за гости и да
предлагат своята продукция директно на посетителите, както и да ги включат в
селскостопанската дейност. Също така местни продукти с биологичен произход могат
да се използват за зареждане на ресторанти, хотели и винарски изби, а фермерски
пазари могат да бъдат организирани (включително и от общината) около
туристическите атракции (манастири, Мелник) или по време на фестивали и събори.
Да се подпомогне разширяването и намирането на нови пазари и потребители.
Това, освен с организирането на вече споменатите фермерски пазари може да е под
формата на намалени наеми на общински помещения и щандове за производители на
биологична продукция, подпомагане създаването на общ сайт за биоземеделци от
региона, изграждане на постоянен пазар, преференции при отдаването на земи под
аренда, подпомагане на рекламата на биопродукцията (примерно чрез преференции при
ползването на билбордове) и др.
Насърчаване на проекти, съчетаващи биологичното земеделие с програмите за
заетост. Тъй като в биологичните ферми ръчният труд е в пъти повече, често пъти те
изпитват недостиг на работна ръка в определени периоди на годината. Добра
европейска практика е осигуряването на временна заетост чрез различни програми,
включително и общински, които добре се съчетават и с повишаване квалификацията на
безработните, така че след подобна програма да могат да си намерят постоянна работа.
По този начин се постига и една от целите на устойчивото развитие на селските райони
– намаляване на бедността.
Насърчаване създаването на обединения или клъстери на биопроизводители и
биопреработватели, включително и със съседни общини. Това ще създаде нови
възможности за финансиране, ще повиши конкурентоспособността и ще разшири
пазарите за продукцията им, както и ще бъде в изпълнение на предвидения в
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общинския план за развитие клъстер на
промишленост.

селско-стопанство-хранително-вкусова

Да се осигури повече информация и за потребителите чрез различни мероприятия брошури, листовки, семинари, в местните медии. За да има развитие на биологичния
сектор, трябва да се повиши доверието в тези стоки.
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