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УУВВООДД  
 

Настоящото проучване е извършено в осъществяване на Споразумение за 

изпълнение на СВОМР с №РД50-49/13.06.2018г. на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“. Дейността е предвидена в съответствие с изискванията на 

НАРЕДБА №1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

В глобален аспект през последните години се реализират съществени 

изменения в сферата на производството и преработката на хранителни продукти. 

Използваните от столетия традиционни начини, поради нарастващо търсене, 

отстъпват пред по-евтини и по-ефикасни форми на земеделие и преработване. С 

течение на времето обаче се пораждат съмнения относно това доколко са 

здравословни такива технологии и немалка част от потребителите осъзнават 

случващото се като недобри производствени практики и се отказват да приемат 

храни, получени по тези начини. Така се заражда направление за консумиране на 

храни, доближаващи се до традиционни хранителни продукти, произведени без 

използването на технологични подобрения.  

В ежедневието ни започват да се използват все по-често  понятия като 

„биологична/органична храна” и „биологично/органично земеделие”, зад които 

всъщност стои това, което винаги е било назовавано само „храна” или „земеделие”. 

В съвременността ни тези понятия имат нарастваща популярност, защото днешните 

потребители създават предпоставки за развитието им чрез търсенето им.  

               
                                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 
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В този контекст настоящото проучване изследва фактическото състояние и 

възможностите за развитие на биологичното земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в 

изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020.  

В него е акцентирано върху потенциала и основните предпоставки за 

биологично производство на територията, политиките за развитие на биологичното 

земеделие в Европейския съюз и в Република България, тенденциите и проблемите, 

свързани с развитието на сектора с цел изясняване на неговите перспективи на 

територията на МИГ.  

Проучването ще доведе до повишаване на информираността на членовете на 

МИГ и на местна общност относно перспективите за развитие и ползите от 

биологичното земеделие, за методи и подходи, които се използват за внедряване на 

биологично производство в земеделските стопанства, както и за ролята му в 

устойчивото развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“.  

На базата на събраната информация в проучването са дадени насоки за 

потенциалните кандидати от територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ и за популяризиране на биологичното и друго алтернативно 

земеделие в изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР на територията. 
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I. МЕТОДОЛОГИЯ 

От ключово значение за настоящото проучване е осигуряването и 

използването на актуална информация, отразяваща точно ситуацията на територията 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• събиране на изходни данни в процеса на  проучване и осигуряване на 

информационната обезпеченост на проучването, която е от критично значение за  

качественото му извършване. 

• набиране, обработване, синтез и анализ на необходимите данни, даващи 

информация за възможностите за развитие на биологично земеделие и друго 

алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“. 

• идентифициране на потенциални информационни дефицити в качеството и 

обема на данните и предприемане на мерки за преодоляването им.  

Поставената в проучването цел е: разкриване в теоретичен и емпиричен 

аспект на възможностите за развитие на биологично земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  

За постигане на целта се поставят за решаване няколко изследователски 

задачи: 

 Да се представят понятия, политики и данни, свързани с биологично 

земеделие в Европейския съюз и Република България; 

 Да се синтезира наличната информация за развитието на биологичното 

земеделие в България; 

 Да се проучи развитието на биологично земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“; 

 Да се дефинират ключови предпоставки за развитието на биологично 

земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“; 

Използвани са изследователски методи в система, която включва: 
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 проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, наблюдение, описание, 

интерпретация на нормативни документи, статистически данни и информация от 

специализирани сайтове; 

 контент – анализ на свързани с темата документи. 

В хода на проучването са изследвани и използвани източници, по-важните от 

които са:  

 публикации и научни изследвания в областта на биологичното земеделие;  

 официални данни, публикувани от Министерството на земеделието, 

храните и горите, Националния статистически институт, Държавен фонд 

„Земеделие“ и др.;  

 европейски, национални, регионални и общински документи (в това 

число, областен план за развитие, общински планове, програми за развитие на 

биологично производство и др.) 

 електронни информационни източници.  
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II. „ПРИРОДА“ НА БИОЛОГИЧНОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

2.1. Дефиниране и обхват 

Алтернативното земеделие се разглежда като систематичен подход към 

земеделието, целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, 

засилване на устойчивостта и подобряване на ефективността и рентабилността. Като 

цяло то се свързва с практики, които се базират на природни процеси, подобряване 

на хранителната база в почвата чрез сеитбообращение и агрономични практики, 

които водят до запазване на производствения потенциал и физическите 

характеристики на земята, както и избирателно използване на торове и пестициди, за 

да се осигури ефективност на производството и съхраняване на почвата, водата и 

биологичните ресурси. Сред алтернативните земеделски практики са такива, 

свързани с  животинско и зелено торене на почвата и водата, ротация на културите, 

интегрирано управление на вредителите, щадящи системи за обработка на почвата и 

методи за засаждане. Едно от основните направления на алтернативното земеделие е 

биологичното земеделие – биологично растениевъдство и животновъдство. 

Според Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), СЗО и 

„Codex Alimentarius“, биологичното земеделие следва да се разглежда като 

,,цялостна система за производствен мениджмънт, поддържаща устойчивостта в 

агроекосистемите, вкл. биоразнообразието, биологичните цикли и биологичната 

активност в почвата”. Определението се насочва основно върху активизиране на 

вътрешните ресурси на фермата, намалявайки заедно с това  външните вложения.  

Съгласно американските стандарти за биологично производство (National 

Organic Program-NOP) органичното (биологичното) земеделие е производствена 

система, която се управлява в съответствие със специфичните местни условия, като 

се интегрират културно стопански, биологични и механични практики, които 

благоприятстват рециклиране на ресурсите, подържат екологичния баланс и запазват 

биологичното разнообразие. 
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Определението на Европейския съюз за биологично земеделие,  определя 

биологичното земеделие като „цялостна система за управление на производството, 

която насърчава и укрепва устойчивостта на агросистемата, включително и 

биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична дейност. Тя 

поставя акцент върху използването на практики за управление вместо входящи 

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

условия изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява чрез използване, 

където е възможно, на агрономични, биологични и физикомеханични методи, като  

противовес на използването на синтетични материали, за изпълнение на определена 

функция в рамките на системата.” 

Биологичната система взема предвид факта, че регионалните (местни) 

условия изискват агросистеми, адаптирани към специфичния регион. Това става 

постижимо чрез агрономически, биологични и технически методи като 

противопоставяне на синтетичните вложения. Биоземеделието се разглежда 

специфичен метод на производство, който поддържа екологичните баланси и 

произвежда продукция, покриваща принципите на екологичните цикли растения – 

животни – почва. То допринася за устойчивото развитие на селските райони, 

опазването на околната среда и гарантира добри условия за животните.  

Продукт на биологичното земеделие е биологичната храна. Производството 

на биологични продукти се извършва съгласно изискванията на специфични 

стандарти и е обект на сертифициращи органи. Биологични продукти, които не са 

храни се получават чрез преработка на биологично отглеждани суровини, като при 

производството им не трябва да се използват изкуствени подобрители (оцветители, 

консерванти и други химически елементи). Типични биологични нехранителни 

продукти, произвеждани в България са етеричните масла. Еквивалент на понятието 

„биологичен продукт” в англосаксонския свят е „органичен продукт”. Екологичен 

продукт е понятие, което се използва в някои страни на ЕС. Коректното използване 

на термина в България е биологичен продукт. 

Сред характерните предимства на биологичното земеделие пред 

конвенционалното производство са такива като производство на здравословни храни 
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с високо технологично качество, повишаване на биологичното разнообразие, 

оползотворяване на естествените, местни и възстановими ресурси, подобряване на 

почвената структура и плодородие, опазване на подпочвените води от замърсяване с 

нитрати, пестициди и др., намаляване на  почвената ерозия, намаляване на  разхода 

на енергия. 

Характерните недостатъци на биологичното земеделие пред 

конвенционалното производство са такива като неразвит достатъчно пазар за 

биологичната продукция, с намаляване на добивите, особено през първите години на 

преход – системата навлиза в биологично равновесие, с нарастване на 

себестойността на продукцията, със считано за рисково за финансиране поради слаба 

държавна подкрепа. 

2.2. Базови постулати 

Изследователите посочват, че биоземеделието се базира на няколко всеобщи, 

основополагащи постулата насочени към:  

 здравето - поддържане и повишаване плодородието на почвата, 

растенията, животните и хората като едно цяло; 

 екологията - основаване на жизнените екологични системи и цикли, 

работа с тях и поддържането им; 

 грижата - управляване с предпазлив подход, за да защити 

благоденствието на настоящите и бъдещи поколения, и на околната среда. 

За основни принципи на биологичното земеделие се считат следните няколко, 

ориентирани към: 

 разглеждане на фермата като една система или „организъм”, който 

съществува в контекста на локална екосистема; 

 запазване на баланса във взаимоотношенията вътре в самата фермерска 

система, както и тези между фермерската система и заобикалящата я екосистема; 

 запазване на определена степен на биоразнообразие в системата; 

 стимулиране на биологичната цикличност на системата; 
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 извличане на максимална полза от слънчевата енергия и намаляване на 

използването на всички видове външни влагания до абсолютния минимум; 

 запазване на отношенията със заобикалящата екосистема. 

На основата на тези постулати се базира използването своеобразни фермерски 

техники, свързани с отглеждане на култури и видове, които са най-подходящи за 

местната среда, с поддържане и подобряване на периферните зони, горските земи, 

биоразнообразието на системата, селския ландшафт, почвата, ротация на култури, 

използване на биологични, физически и/или агрономически, биотехнически  или 

нискотоксични минерални и естествени препарати.  

Самото биологичното производство следва да се основава на балансираното 

използване на хранителните вещества и органичната материя в почвата, ефективно 

използване на енергия, водни, почвени, растителни и животински ресурси, 

разнообразие на генетичните ресурси, рециклиране на хранителни вещества и 

гъвкавост на пазара. 

Биологичното производство трябва да е производство във фермата, 

адаптирано към местните агроклиматични условия, отглеждане на местни породи 

животни и сортове растения, минимум почвобработки, механичен контрол, 

сеитбообръщения и минимален негативен ефект върху природната среда.  

 

III. ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА  
ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

3.1. Регламентиране на биологичното земеделие в Европейския съюз 

В края на 70
-те

 години на  XX век биологичното земеделие започва да привлича 

все по-голямо обществено внимание в резултат на влиянието на движението за опазване 

на околната среда. Както фермерите, така и потребителите започват все повече да се 

вълнуват от идеите на природозащитниците. Най-напред това явление се заражда в 

северна Европа, в Дания, Германия и Холандия и след това се разпространява в 

държавите от Средиземноморския регион – Франция, Италия и Гърция, а освен това и в 
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Съединените щати. В резултат се създават и множество асоциации на фермери, които се 

занимават с биологично производство.  

През 1972 година няколко асоциации на фермерите в биологичното земеделие 

създават Международната федерация на движението за биологично земеделие IFOAM 

във Франция. Днес IFOAM наброява около 500 члена в 100 държави. През 1980г. IFOAM 

публикува първия стандарт за биологично производство и преработване на биологични 

продукти, който очертава основните насоки за всички нейни членове и сертифициращи 

органи.  В Европейския съюз реформата от 1992 г. на Общата селскостопанска политика 

представя първото основание за подпомагане на земеделските производители за 

преминаване към или поддържане на биологичното производство с финансиране от ЕС. 

Биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти са определени с 

Регламент на Съвета № 834/2007 г. В Регламента са посочени методите на работа в 

биологичното растениевъдство и животновъдство, правилата за преработка на храните и 

фуражите, както и използването на надписа „биологичен” върху пакетираните продукти.  

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

биологични храни. През 2011 г. около 37 млн. хектара в света се управляват по 

биологичен начин. 26% от световните площи, управлявани по биологичен начин са в 

Европейския съюз. Най-голяма част от биологичните площи се намират в  Океания (12.2 

млн. хектара) и Европа (10.60 млн. хектара, от които повече от 9.5 млн. хектара са в ЕС), 

следвани от Латинска Америка (6,9 млн. хектара), Азия (3,7 млн. хектара), Северна 

Америка (2,6 млн. хектара) и Африка (1,0 млн. хектара). В края на 2011г. повече от 9,5 

млн. хектара земеделска земя се управляват по биологичен начин в Европейския съюз в 

рамките на близо 240 000 стопанства. 

Биологичното производство е най-бързо развиващия се хранителен сектор. В 

Европа 10 млн. ха са в биологично производство, което е 5,1 % от общата обработваема 

площ. Най-много биологично управлявани площи в ЕС има в Испания, Италия и 

Германия. Делът на биологичните земи от общата земеделска площ в света е 0,9 %. По 

региони Европа с 2,1 % е на второ място, а  най-висок дял има Океания – 2,9 %.  

През последните години пазарът на биологични продукти в ЕС се разраства 

значително (19,7 милиарда евро с ръст от девет  процента през 2011г.). Успоредно с това 
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през последното десетилетие и броят на производителите на биологични продукти, и 

площта за биологично производство се увеличават с бързи темпове. Всяка година 500 

000 хектара земеделска земя в Съюза се преобразуват в площ за биологично земеделие. 

За периода 2000-2012г. общата площ за биологично производство се е увеличила средно 

с 6,7% годишно и възлиза на около 9,6 милиона хектара, което е 5,4% от общата 

използвана земеделска площ в ЕС.  

 

Фигура 1. Р(е)волюция в биологичното земеделие в ЕС
1
 

                                                             
1https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic-farming_bg.pdf 
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Общата цел на настоящата политика в областта на биологичното земеделие и на 

нормативната уредба на ЕС е да се осигури устойчиво развитие на сектора. Очаква се 

биологичното земеделие да следва развитието на пазара за биологични продукти в ЕС, 

като се гарантира сигурността на сектора. Пазарът за биологични продукти се е 

разраснал приблизително четирикратно в периода 1999-2011г., докато за десетте години 

между 2000 и 2010г. обработваемата площ за биологично земеделие в ЕС се е увеличила 

двойно.  

 

Фигура 2. Биологичното земеделие в ЕС и световния пазар
2
 

                                                             
2https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic-farming-infographic2_bg.pdf  
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Понастоящем разликата между производството и търсенето в ЕС се покрива от 

вноса, а последиците от това са пропуснати възможности за производителите от ЕС, риск 

от ограничаване на разширяването на пазара за биологични продукти, риск от 

намаляване на ползите за околната среда, свързани с биологичното земеделие. 

Преразглеждането на законодателството в областта на биологичното 

производство е част от Програмата на Европейската комисия за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка. На 22 май 2018г. Съветът прие нови правила на ЕС 

относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Новият 

регламент ще влезе в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз и ще се прилага от 1 януари 2021 г. Новият регламент 

насърчава устойчивото развитие на биологичното производство в ЕС и има за цел да се 

гарантира лоялна конкуренция за земеделските стопани и оператори, предотвратяване на 

измамите и нелоялните практики и подобряване на доверието на потребителите в 

биологичните продукти. 

Старите правила за биологичното производство не са еднородни в рамките на ЕС, 

тъй като включват широк кръг от различни практики и изключения. Освен това 

принципът на равностойност, приложим за вносните биологични храни, създаде 

положение, при което се прилагат различни стандарти за различните производители от 

една и съща държава. 

Това налага необходимостта от нова законодателна рамка, за да може този бързо 

развиващ се сектор да разполага с ясни и стабилни правила, а и за да се даде възможност 

на производителите на биологични продукти за лоялна конкуренция, независимо дали 

произвеждат в ЕС или в трета държава. Освен това, благодарение на новите правила, 

когато потребителите купуват продукт с логото на ЕС за биологично производство, те 

могат да бъдат сигурни, че получават същото качество в целия ЕС. 

От 1 януари 2021 г.: 

 правилата за производство ще бъдат опростени и хармонизирани още повече чрез 

постепенното премахване на редица изключения и дерогации (частично отменяне 

на законовите изисквания); 
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 системата за контрол ще бъде засилена благодарение на по-строгите предпазни 

мерки и на сигурните проверки, основани на риска, по цялата верига на доставки; 

 производителите в трети държави ще трябва да спазват същия набор от правила, 

които се спазват от производителите в ЕС; 

 обхватът на правилата за органично производство ще бъде разширен, така че да 

включва по-широк кръг продукти (напр. сол, корк, пчелен восък, мате, лозови 

листа, сърцевини от палмово дърво) и допълнителни правила за производство 

(напр. за отглеждането на елени, зайци и домашни птици); 

 сертифицирането за малките земеделски стопани ще бъде по-лесно благодарение 

на нова система за групово сертифициране; 

 ще се прилага по-еднообразен подход, за да се намали рискът от случайно 

замърсяване с пестициди; 

 ще се отменят постепенно дерогациите за производство в отделни лехи в 

оранжериите; 

Накратко, новите правила на ЕС относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти, предвиждат опростявания, разяснения и 

запълване на определени празнини в законодателството. 

3.2. Национална нормативна  уредба  в подкрепа на биологичното земеделие 

Биологичното земеделие подпомага държавната политика в областта на 

земеделието по отношение на устойчиво управление на природните ресурси, спазване на 

високи стандарти за качество и безопасност на храните и хуманно отношение към 

животните. Освен това то допринася за развитието на жизнеспособни селски райони.  

Ключов приоритет в политиката за развитие на земеделието в Република България 

и един от акцентите на ОСП за периода 2014-2020 г. е биологичното земеделие. 

Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или поддържане на 

биологично земеделие допринася едновременно за опазване на околната среда, 

производство на здравословни храни, създава заетост в селските райони и повече 

работни места в сравнение с конвенционалното земеделие.  
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МЗГХ провежда държавната политика, свързана с надзор и контрол в областта на 

биологичното производство и гарантира спазването на изискванията на Регламент (EО) 

№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 и 

неговите регламенти за изпълнение, които образуват правната рамка в областта на 

биологичното земеделие на равнище ЕС. 

На национално равнище правилата за биологично производство се уреждат със 

Закона за прилагане на Общата организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на 

биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински 

продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху 

производството и етикетирането. 

С Наредба №1 от 7 февруари 2013 г. се определят условията и редът за  прилагане 

на правилата на биологично производство на растения, животни иаквакултури, 

растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното 

етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно 

изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията 

от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент 

(ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и 

контрола. Наредбата определя създаването и поддържането на информационна база 

данни на: 

 производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и 

храни,произведени по правилата за биологично производство; 

 лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично 

производство на земеделски продукти и храни и означаването им съгласно изискванията 

на Регламент (EО) № 834/2007; 

 посевен, посадъчен материал и семена от картофи, произведени по правилата на 

биологично производство. 
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Наредбата регламентира прилагането на правила за преход към биологично 

производство, на правила за внос от трети държави на биологични растения, животни и 

аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 

г. 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, 

издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален надзор върху 

дейността на контролиращите лица, състава и функциите на постоянната 

междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие и официалния 

контрол на биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа. 

Анализирането на нормативните документи показва, че в българската уредба 

внимателно са определени критериите, на които трябва да отговаря биологично 

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

общоприетите стандарти и регламенти по отношение на екологосъобразното 

производство. След членството на България в ЕС в нормативната база е заложено 

синхронизиране на българското законодателство с европейските изисквания. Изградена е 

и функционира правна и институционална рамка, регулираща контрола и 

сертификацията на българските биопродукти, което прави биопроизводството 

конкурентоспособно на международните и европейските пазари. 

Може да се твърди, че към момента съществува нормативна основа за постигане 

на развитие на биологичното земеделие в България, за запазване на положителните 

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

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

отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни, за гарантиране 

на официалния контрол и надзор на биологичното производство, за поддържане на 

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

правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и означаването 

им и на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, 

произведени по правилата за биологично производство, за одобряване на контролиращи 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 20 

 
 

 

лица на територията на Република България за извършване на контролна дейност по 

смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007. 

 

IV. БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ – ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

4.1. Оператори в система на контрол на биологично производство 

Изследователите посочват, че възникването и развитието на биологичното 

земеделие в България, преминава през няколко периода:  

 1993 г. – полагане основите на биологичното земеделие в България. Създадена 

е първата пилотна биологична ферма с площ 8 хектара в Аграрния университет в 

Пловдив.  

 1996–2000 г. – популяризиране на биологичното земеделие. През този период 

стартира интензивна дейност във връзка с развитието на биологичното. Обучават се 

фермери, публикува се специална литература и се подготвя националното 

законодателство. Разработен е първият голям проект в страната ни „Развитие на 

биологичното земеделие в района на Централните Балкани“.  

 2001–2004 г. – начало на биологичното земеделие в България. Установено е 

национално законодателство в областта на биологичното земеделие – Наредба 22 и 

Наредба 35. Организиран е първият фестивал по биологично земеделие, като започва 

сертифицирането на първите биологични стопанства.  

 2005–2008 г. – осезателно развитие на биологичното земеделие в България. 

През този период стават достъпни биопродуктите в българските магазини, като от 2005 

г. и в супермаркетите в България. През 2007 г. започва предлагането на биопродукти и в 

други магазини, като са отворени над 1500 магазина.  

 2009–2012 г. – превръщане на биологичното земеделие в реален икономически 

сектор в България. За този период е характерно консолидиране на сектора. Биологичните 

оператори започват да получават плащания от правителството. Създадени са Българската 

асоциация „Биопродукти“ (БАБ) и Асоциацията на биотърговците (АБТ).  
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 след 2012 г. и досега – усилено нарастване на биологичното земеделие, както 

по отношение на броя на биологичните оператори, така и на площите. За този етап е 

видно нарастване на производителите, преработвателите, на биологичните площи, както 

и разширяване обхвата на растениевъдството, животновъдството и биологичното 

пчеларство.  

В последните години биологичното производство в страната ни се развива с бързи 

темпове, като непрекъснато се увеличава, както броя на операторите, така и площите и 

броя на животните, включени в система на контрол. Основните предпоставки за това се 

свързват със: 

  запазени от екологична гледна точка райони; 

  усилията на МЗХГ в партньорство с бизнеса и неправителствените 

организации в сектора за популяризиране на ползите за производителите и 

потребителите на този вид продукти и храни; 

  подкрепа за биологичните производители по Програмата за развитие на 

селските райони; 

  осъзнатите ползи за околната среда и селските райони; 

  нарастващото желание на потребителите да се хранят здравословно. 

Произвежданите биопродукти в България освен консумиране на  територията на 

страна, основно се изнасят под формата на пресни продукти и суровини, като по този 

начин се губят от една страна приходи от добавена стойност и от друга производителите 

не могат да наложат собствена марка. 

Производителите, търговците, вносителите и износителите на биологични 

продукти се наричат „оператори”. Сертифицирането на операторите се извършва от 

акредитирани юридически лица, получили разрешение от министъра на МЗХГ. Те са 

заведени в публичен регистър в интернет сайта на МЗХГ.  

Събирането на информацията от системата на контрол на биологичното 

производство е в рамките на календарната година. Информацията за състоянието на 

биологичното производство в България се основава на данни от годишните доклади на 
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официално одобрени от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица 

на биологично производство.  

Акредитирани органи за сертифициране на биологично производство в България 

са „Балкан Биосерт” ООД, „Кю Сертификейшън” АД, „Серес – Сертификация на 

екологични стандарти“ ООД, „Лaкон“ ООД, „Кива БЦС ЕКО – гаранти” ЕООД, 

„Контрол Юнион Сертификейшънс“, „Институт за контрол на биологични продукти“ 

АД, „Екогрупо Италия-клон България”, „Биоагричерт Италия България” ЕООД, 

„Булгарконтрола“ АД, ТП „Австрия Био Гаранти“, „Агенция за биологична 

сертификация“ ЕООД, „Космосерт услуги за сертифициране“ АД, „Маком 

сертифициране“ ООД, „СЖС България“ ЕООД. 

 

 Таблица 1. Оператори в биологичното производство (производители, 

преработватели, търговци, в т.ч. и подизпълнители), брой
3
 

 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Брой  

оператори 

в  

биологичното 

производство  

339  311  476  820  1 054  3 750  3 995  4 092  6 173 7 262 6822 

 

Към края на 2014 г. общият брой на регистрираните в Министерство на 

земеделието, храните и горите биологични производители, преработватели и търговци е 

4 092 (вкл. 840 подизпълнители),  а към 2017г. – 6 822. В сравнение с 2009 г., от когато се 

прилага новото европейско законодателство в областта на биологичното производство, 

броят на операторите в система на контрол нараства повече от дванадесет пъти, а в 

сравнение с 2006 г., последната година преди присъединяването на България към ЕС - 

над двадесет и осем пъти. Но трябва да се отбележи, че се  наблюдава тенденция на спад 

на операторите в биологичното производство за 2017г. 

4.2. Площи в система на контрол на биологично производство 

                                                             
3Източник: МЗХ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 
производство 
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Данните показват, че през 2016 г. площите в система на контрол заемат дял от 

3,2% от общата използвана земеделска площ в страната и три процента от общите 

площи, декларирани по СЕПП, при съответно 2,4% и 1,9% през 2015 г. Към края на 2016 

г. 36 149,67 ха или двадесет и два процента от общите площи в система на контрол за 

годината са преминали период на преход. Това се обяснява с увеличение както на броя 

на операторите в система на контрол, така и на площите на операторите, които са били 

включени и чиито нови площи задължително трябва да преминат през преходен период. 

Пред биологичното производство в България се очертава тенденция на 

повишаване на площите, върху които се прилагат методите на биологично производство 

(вкл. площи в период на преход и биологични площи), както и на сертифицираните 

екологично чисти райони, от които се събират диворастящите култури – гъби, билки и 

горски плодове. 

Таблица 2. Площи в система на контрол, ха
4
 

 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Постоянни 

ливади и 
пасища  

-  2 486  1 843  3 611  4 491  7 957  15 476  21 831  31 796 38 736 

Свободна 

земя/угар  

1 578  1 438  1 783  1 716  1 513  2 315  2 905  2 204  6 209 8 075 

Всичко 

площи в 

система на 

контрол 

(преход и 

преминали 

период на 

преход)  

15 

224  

16 

662  

11 

789  

25 

647  

26 622  40 378  56 287  74 351  118 571 162 352 

Диворастящи 

култури  

397 

354  

489 

083  

401 

425  

546 

195  

543 

655  

472 

700  

678 

025  

694 

251  

901 617 307 995 

 

 

Данните показват съществено увеличение при площите с ароматни култури, 

медицински растения и подправки - до 7 754 ха, при 6 536 ха през 2013 г. Най-голям дял 

от тази група култури заемат площите с лавандула, които възлизат на 2 935 ха.  

                                                             
4Източник: МЗХ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 

производство 
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Увеличение на площите с близо четиридесет процента спрямо предходната 

година се наблюдава при групата на пресните зеленчуци, включваща култури като 

моркови, марули, карфиол, артишок, тикви, лук, броколи, и дини, пъпеши, ягоди и 

култивирани гъби.  

 

Таблица 3. Площи на земеделски култури, отглеждани по биологичен начин, ха
5
 

 

Вид култури В преходен период  Площи, преминали 

периода на преход  

Общо площи  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Зърнено-житни 

култури, вкл. ориз  

18540 22 102  
 

3 650 8 837 22 190 30 940 

Технически 

култури  

15881 24 332  4 992 6 179 20 873 30 512 

Пресни зеленчуци, 

пъпеши, ягоди, 

култивирани гъби 
(общо)  

976 2 524 890 1 153 1 866 3 678 

Трайни насаждения  19 811 21 802 6 135 11 372 25 946 33 174 

Постоянни ливади 

и пасища  

28 361 32 909 3 435 5 826 31 796 38 736 

Фуражни култури 

от обработваеми 

земи (Култури за 

зелено)  

7 166 13 170 1 164 1 740 8 330 14 911 

Угар  5233 7 120 976 954 6209 8 074 

 

Площите, заети с трайни насаждения, отглеждани по биологичен начин, нарастват 

основно поради нарастване на площите с костилкови овощни видове, семкови овощни 

видове, ядки и лозя. При всички видове от групата на трайните насаждения се наблюдава 

увеличение на площите в система на контрол спрямо предходната година. 

Данните показват, че продължава да нараства интересът към групата на 

орехоплодните видове - орехи, лешници, бадеми и кестени. Площите на тази група 

култури се увеличават близо два пъти. Най-голямо увеличение се наблюдава при 

площите с орех, следвани от площите на лешник. 

                                                             
5Източник: МЗХ, по на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 

производство 
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През 2015 г. за първа година са регистрирани площи с отглеждани по биологичен 

начин култури от групата на зърнено-бобови, протеинови култури за производство на 

зърно (включително семена и смеси от житни и бобови култури). Малък дял от 

култивираните площи в система на контрол заемат и групата на кореноплодните 

(картофи и цвекло).  

През 2016 г. площите с отглеждани по биологичен начин култури от групата на 

зърнено-бобовите (протеинови) култури за производство на зърно (включително семена 

и смеси от житни и бобови култури) се свиват с 58% на годишна база, до 523 ха. При 

площите с кореноплодни (картофи и цвекло) се отчита лек спад - от 103 ха през 2015 г. 

на 92 ха през 2016 г. 

Отглеждането по биологичен начин на нетрадиционни за нашата страна култури, 

като артишок, маслини и киви, макар и на малки площи, показва усилията на 

биологичните производители да отговорят на търсенето на пазара и да разнообразят 

своето производство. 

Сертифицираните екологично чисти площи, от които се събират диворастящи 

плодове, билки и гъби през 2016 г. са в размер на 307 995 ха, което е три пъти по-малко в 

сравнение с предходната година. 

4.3. Биологично животновъдство 

През 2014 г. за първи път в система на контрол са регистрирани свине - 12 573 

броя и кокошки - 500 броя. През 2015 г. в биологичното животновъдство продължава да 

се наблюдава положителна тенденция. През 2015 г. овцете в система на контрол 

нарастват до 18 792, двойно спрямо предходната година. Предпоставка за това 

увеличение е добрият прием на българските биологично произведени млечни продукти 

на международните пазари. Говедата, отглеждани по биологичен начин през годината, са 

4209, а козите – 5381.  

 

 

 

 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 26 

 
 

 

Таблица 4. Животни, отглеждани по биологичен начин, брой*
6
 

 

 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Говеда  329 395 470 272 364 976 1 173 1 311 1 622 4 209 557 900 

Овце  1 

054 

1 

690 

2 

471 

5 

831 

6 

698 

6 

648 

9 175 7 894 9 029 18 792 1 360 

100 

Кози  131 1 

058 

1 

624 

2 

732 

2 

773 

3 

397 

2 831 3 235 4 142 5 381 237 500 

Пчелни 
семейства  

33 
981 

35 
747 

44 
861 

41 
089 

46 
429 

58 
855 

85 
346 

117 
360 

106 
676 

178 331 754 105 

 

Към края годината броят на животните, преминали период на преход, от които е 

получена биологична продукция, възлиза на 1 344 говеда, 7 250 овце, 3 201 кози и 89 553 

пчелни семейства. Получената от тях биологична продукция през годината е, както 

следва: сурово краве мляко – 1 123,89 тона, сурово овче мляко – 379,77 тона, сурово козе 

мляко – 982,54 тона, пчелен мед – 1 516,77 тона. 

През 2015 г. в система на контрол са включени и две аквакултурни стопанства, 

които в рамките годината са произвели 80 тона миди като продукция в преход. 

През 2016 г. говедата, отглеждани по методите на биологично производство, 

нарастват над два пъти спрямо предходната година, до 9 718 броя, което представлява 

1,7% от общо отглежданите говеда в страната. 

При броя на овцете и козите, отглеждани по биологичен начин също се отчита 

чувствително увеличение в сравнение с 2015 г. – съответно с 43%, до 26 809 (2% от 

общия брой овце в страната) и с 53%, до 8 242 (3,5% от общия брой кози). 

През 2016 г. отглежданите по биологичен начин пчелни семейства достигат 236 

462 броя – с 33% повече на годишна база, като вече представляват 31,4% от общо 

отглежданите пчелни семейства в страната. 

Последните актуализирани данни за земеделието в ЕС сочат, че към 2016 г. 

площите с биологично земеделие са достигнали 12 млн. хектара във всички държави от 

съюза. Така те вече имат дял от 6,7% от всички обработваеми земи, показват най-новите 

                                                             
6Източник: МЗХ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното 

производство; * Включва животни в период на преход и животни, преминали периода на преход 
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данни на ЕК. Нарастването на биологичния сегмент е значително – в периода между 

2010 и 2016 г. е регистрирано увеличение от над 30%, като годишният темп е 4,4%. 

Данни на ЕК показват, че България е държавата, в която има най-голям ръст на 

биопроизводство. Между 2010 и 2016 г. увеличението на площите в страната е с 35%, 

като сходен, но малко по-нисък показател има Хърватия. Данните на ЕК показват, че 

заетостта в сферата на биологичното производство леко се е понижила. Работната сила в 

него е била 3,9% от всички заети в земеделието, докато година по-рано този дял е бил 

4,2%. По данни за 2016 г. най-много работници, заети в биологичния сектор, има в 

Румъния, Гърция и Полша, където техният дял варира между 10 и 22%. 

 

V. СЪСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 

 

5.1. Природо-географски характеристики, селско стопанство и предимства  

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ функционира на 

териториите на общините Ветрино, Вълчи дол, Провадия.   

Релефът на територията на община Ветрино е равнинен и хълмисто платовиден 

със средна надморска височина 150-200 м. Най-високите хълмисти части западно от 

селата Белоградец и Доброплодно достигат височина малко над 350 м. 

На територията на общината няма открити значими находки на полезни 

изкопаеми. В землището на кметство Доброплодно има находище на пясък, който се 

използва за строителство. С важно икономическо значение е и находището за добив на 

леарска пръст в местността „Айля дере”, която се намира в землището на с. 

Доброплодно. В близост до с.Ветрино се добива трошен камък. 

Територията на Община Вълчи дол обхваща части от Дунавската равнина и 

Предбалкана. Според геоморфоложкото райониране на България тя попада в Дунавската 

морфоструктурна зона. Релефът е хълмисто-равнинен, характеризира се с плоски и 

загладени хълмове, недълбоки долини с полегати склонове, разсечени от пресъхващи 
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през лятото малки реки. Надморската височина варира в тесни граници – от 200 до 270 

m. За гр. Вълчи дол тя е 210 m. Общият наклон на терена е с посока запад-изток, а 

изложението е източно. 

Релефът на община Провадия е равнинен и хълмисто-платовиден, с надморска 

височина до 360 м. Югоизточната част на общината е заета от северозападната част на 

Синделската низина. В останалите части от общината се простират части от три плата. 

На северозапад, между долината на Провадийска река на север и изток и десният ѝ 

приток река Главница се издигат източните части на Провадийското плато. Северните и 

източните му склонове са стръмни, а южните – полегати. Билото му е равнинно и слабо 

хълмисто, над което стърчат отделни височини. Тук най-високата точка е връх Козина 

могила (316 m), издигащ се северно от село Кривня. 

В североизточната четвъртина на общината, източно от долината на Провадийска 

река попада по-голямата част от Добринското плато, на което западните и северните му 

склонове са стръмни, а южните полегати. Билото му също е равнинно и слабо хълмисто, 

над което стърчат отделни издигнати части, с най-висока точка връх Бърдото (360 m), 

максималната височина на общината. 

В южната част, южно от долината на река Главница попада северните 

разклонения на Роякското плато, с полегати северни склонове. Тук най-високата точка е 

връх Дооря (355 m), южно от село Комарево. 

Климатът в община Ветрино е умерено-континентален. Зимата е сравнително 

мека, лятото прохладно. Характерни за зимните месеци са снегонавяванията. 

Съществуващите площи горски насаждения, не влияят съществено на климата. 

Забелязват се микроклиматични разновидности, определени от релефа, които макар и 

слабо, влияят върху отделните климатични елементи. 

На територията на общината преобладават северозападни и западни ветрове, 

следвани от източните. Скоростта на вятъра се движи около 4-7 м/сек., но през периода 

на късната есен и през зимните месеци на откритите части достигат до 10-15 м/сек. 

Сумата на годишните валежи средно за 20 годишен период е 607.0 л/м
2
 което 

гарантира сравнително добра водообезпеченост на растенията отглеждани в района. 

Около 43-44 % от годишните валежи падат през периода на активната вегетация на 
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зимните и пролетни зърнено житни култури /263.2 л/. През периода на активната 

вегетация на пролетните окопни падат около 60 % от годишните валежи /360.5 л/ което 

гарантира успешното им отглеждане. 

Добрата есенно-зимна влагозапасеност и сравнително добрата пролетна такава 

осигурява добри условия за отглеждане на многогодишни растения, овощни насаждения 

и лозя. Валежният максимум на района е през периода /май-юли/ с валежи съответно от 

78.2 л, 72.1 и 64.6 л/м
2
, а минимума на валежите е през месец октомври /35.1 л/ и през 

зимно-пролетния период /януари-март/. 

Температурните условия в района са сравнително добри за отглеждане на голям 

брой традиционни за страната ни земеделски култури. Средната денонощна температура 

на въздуха за 35 и 20 годишен период е 9.7° и 9.9° С което говори за известно затопляне 

през последните 20 години. Няма промяна на температурните условия през периода на 

активна вегетация на зимните и пролетни зърнено-житни /юли-август/ и тази 

температура през периода на активна вегетация на пролетните окопни /април-

септември/. За посочените многогодишни периодите са /15.6° С и 6.2 и 16.2° С за 35 и 20 

години. Повишаването на температурите е предимно през зимно-пролетния период /от 

3.1 на 3.5° С/ за месеците февруари и март. 

През последните 20 години намалява относителната влажност на атмосферния 

въздух /от 79.0 на 78.0 %/, както средно за годината, така и за периодите на активната 

вегетация, особено силно изразено през периода /април-септември / от 74.0 на 73.17 %. 

Агроклиматичните условия са подходящи за развитието на култури с по-къс 

вегетационен период при използване на изкуствено напояване. 

Благоприятните комплексни природо-географски условия и ресурси са 

предпоставка за развитие на интензивно селско стопанство и краткотраен отдих с 

предимно локален характер.  

На територията на община Ветрино преобладават северозападни и западни 

ветрове, следвани от източните. Скоростта на вятъра се движи около 4-7 м/сек., но през 

периода на късната есен и през зимните месеци на откритите части достигат до 10-15 

м/сек. 
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Климатът на община Вълчи дол е също с ясно изразен умерено - континентален 

характер. Основните фактори, обуславящи този тип климат са орографията на 

територията и възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, северни и 

североизточни въздушни маси. 

Средната годишна температура на въздуха е +10°С. Минимални температури, 

достигащи до - 17,1°С се наблюдават през месеците януари - февруари, а максимални до 

+42,5°С – през месеците юли-август. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла 

поради затоплящото влияние на Черно море. Лятото е горещо с характерни летни 

засушавания, което изисква напояване на посевите при интензивно земеделие. Зимата е 

влажна и студена със силно изразено въздействие на северозападните и североизточните 

въздушни маси. Средният годишен валеж варира от 500 mm (0.5 ml) до 600 mm (0.6 ml) и 

е под средният 650 mm (0.65 ml) за страната. Летният масксимум на валежите е през 

месеците юни, а зимният през януари-февруари. През лятото падат 80% от годишните 

валежи. Влажността на въздуха е умерена. 

Средната относителна влажност на въздуха е 70 %. През зимния период 

влажността достига 85–86 %, а през лятото спада до 68–69%. Въпреки неголямата 

надморска височина снежната покривка се задържа до 3–4 седмици. Ветровете са 

северозападни, северни и североизточни със средна скорост 3 m/sek. 

Община Провадия попада в преходно-континенталната климатична област, 

където е силно изразено влиянието на Черно море върху климатичните характеристики - 

сравнително мека зима, хладна пролет, прохладно лято и топла есен.  

Средната годишна температура на въздуха е 10,8°С, максималната е 16,6°С, а 

минималната е 4,5°С. Най-студен е месец януари (-4,2°С), когато са и абсолютните 

минимални температури (-25,7°С). Най-топли са месеците юли и август (съответно 

21,4°С и 21,2°С), като абсолютната максимална температура е през м. август (39,5°С). 

Първият мраз настъпва обикновено около края на месец октомври, а последният е 

към средата на месец  април. Свободното от мраз време е около 200 дни. Снежната 

покривка се появява около средата на м. декември и изчезва към началото на месец март. 

Средната продължителност на дните със снежна покривка в района е около 80 дни. 
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Районът на община Провадия се характеризира с относително постоянни и 

сравнително високи средно месечни скорости на вятъра - между 2,0 и 3,5 m/s., а средната 

годишна скорост е 2,7 m/s. Средната скорост на вятъра е най-голяма през месеците 

януари, февруари и март, а най-ниски стойности се отчитат през летните месеци. 

В района преобладават северните (N) и североизточните (NE) ветрове. Най-рядко 

има югозападни (SW) ветрове. Сравнително висок е процентът на дните с тихо време - 

33,6% (в случая под "тихо" се разбират едночасовите времеви интервали, през които 

скоростта на вятъра е била под 1 m/s).  

Районът се отличава с недостатъчни по количество валежи (средно 532 mm) , по-

слаби от средните за страната (600 – 1000 mm), разпределени сравнително равномерно 

през годината.Средната сума на валежите по сезони е: зима - 132 mm, пролет 135 mm, 

лято - 144 mm, есен 121 mm. 

Средногодишната влажност на въздуха се колебае около 76-77%, като през лятото 

е най-малка /70%/, а през зимата - най-висока /82%/. Мъглите в района са предимно през 

пролетния и есенен периоди, като по принцип не се задържат продължително. 

Процентът на дните с облачност е относително нисък и е средно 5.5 дни месечно. 

Облачността преобладава основно през зимните месеци. Времето на слънчевото греене, 

характерно за района е в пряка връзка с количеството на облачните дни. Наличието на 

облачност влияе на количеството и качеството на получената слънчева радиация и 

способства за задържането на замърсителите до земната повърхност. 

Средногодишното време на слънчевото греене е сравнително високо - 2199 часа 

или 52% от светлата част на денонощието. През зимния период часовете със слънчева 

радиация са значително по-малко, което е предпоставка за появяване на отрицателен 

турбулентен топлинен поток, способстващ концентрирането на атмосферните 

замърсители. Средногодишният брой дни без слънчево греене е 71, или 19,4% от броя на 

дните в една календарна година. 

Водните площи на територията на община Ветрино са разположени на 1029 дка, 

което е сравнително добър показател за територията на общината. От голямо значение са 

реките Златина, Провадийска и язовирите, разположени на територията на общината. 

Налични са немалък брой естествени водоизточници, формиращи повърхностни водни 
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обекти със сравнително неголям дебит. Река Златина е трета категория, и се влива в река 

Провадийска. Интересен е водостока на територията на общината, формиращ се от 

малки т.н. селски дерета: 

-от село Момчилово, през Средно село и Ветрино, преминава дере, което се влива 

в река Златинска и от там в река Провадийска; 

- от с.Неофит Рилски, през с.Габърница – влива се в река Провадийска; 

Вододелът в община Ветрино е интересен, относно посоката на движение на 

водата в деретата: при село Доброплодно, водата в дерето тече в посока река Дунав, а 

водата в дерето на с. Момчилово – в посока към река Златинска, оттам към река 

Провадийска. 

Река Провадийска извира от землището на община Хитрино, протича през 

територията на общините Хитрино, Шумен, Каспичан, Провадия, Аврен, Белослав и се 

влива в Белославското езеро.   

Водите на река Златина не оказват влияние върху замърсеността на водите на река 

Провадийска, тъй като в тях не се изливат води от промишлени предприятия и други 

източници на замърсявания. 

Повърхностните води на територията на общината включват и осем микроязовира 

с 2 223 000 куб.м вода: в селата Доброплодно, Средно село, Белоградец, Ветрино и 

Млада гвардия, които са с локално значение. 

Подземните води на територията на община Ветрино са част от района на 

Добруджа, т.е. от сарматския и малм-валанджския водоносен хоризонт. Естественият 

ресурс на тези води от малм-валанжския водоносен хоризонт е от порядъка на 10-12 

куб.м/сек, от тях около 5 куб.м/сек излизат като изворни води, около 4 куб.м/сек се 

изливат чрез сондажни съоръжения, а останалите се дренират в акваторията на Черно 

море.  

На територията на община Ветрино са разположени 54 чешми и 11 кладенеца. 

Строителството им е от тип – дренаж и шахтов, изградени предимно от камък. Средният 

дебит варира от 0,150 до 1,000л/сек.   

На територията на община Вълчи дол водните течения са слабо развити имат 

променлив дебит и често през лятото пресъхват. Макар и без особено значение за 
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водният потенциал на областта, реки с местно значение са Арабаджидере, Карамандере и 

Доброплодненска река. Река Арабаджидере преминава през територията на общината, 

продължава до с.Страхил, където се губи в пукнатинно-карстовите отложения на 

сармата. Дължината на руслото е 126 км със среден наклон 2,5°. Водосборната площ има 

ветрилообразна форма с големина 2 404 км. Повърхностен склонов отток се формира 

само в периодите на поройни валежи, поради карстовия характер на терена. 

Дължината на речната мрежа, преминаваща през територията на общината е 249 

км. Гъстотата ѝ на територията на общината е показател за разчленеността на релефа, а 

не за оценка на водния потенциал. Водосборните области на протичащите през общината 

реки са слабо развити. Наклоните и количеството на водите са малки и не могат да бъдат 

използвани енергийно. Режимът на оттока е обусловен от валежите и следва техния ход, 

поради подчертано валежно подранване. Характеризира се със сезонна неравномерност. 

Коефициентът на вариация за Варненска област е 0,5–0,8, при среден за страната 0,33 и 

среден за северното Черноморие 0,5. Пълноводието на реките в общината е през есенно-

зимния сезон, като през този период преминава 60% от оттока. Маловодието съвпада с 

периода на активно водоползване (юли–септември) и дава едва 0,5% от годишният 

отток. Климатичните промени през последните години, показват, че интензивни 

пролетно – летни валажи, увеличават оттока многократно. 

  Отточният капацитет в областта е нисък – 0,18, при средно за страната 0,25–0,28 

и се дължи на преобладаващите седименти, в които дренират по естествен път падналите 

валежи. Оползотворяването на водите е свързано с изграждането на специфични локални 

съоръжения - микроязовири. 

Естествени водоеми няма. През 60-те години са изградени 15 микроязовира с общ 

обем 3 241 000 m3 за напояване на селскостопански земи, а след 1991 година те са 

зарибени за спортен и любителски риболов и защита на населените места от „високи 

води” вследствие на порои. Площта на язовирите и собствеността им са представени в 

следващата таблица: 
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Таблица 5. Язовири в община Вълчи дол 

 

Обект Площ /дка/ Населено място 

яз. Генерал Колево 92.789 с.Генерал Колево 

яз. Звънец 99.240 с.Звънец 

яз. Искър 61.042 с.Искър 

яз. Добротич 80.458 с.Добротич 

яз. Есеница 67.807 с.Есеница 

яз. Генерал Киселово - с.Генерал Киселово 

яз. Радан Войвода 67.545 с.Радан Войвода 

яз. Оборище 51.989 с.Оборище 

яз. Караманите 115.239 с.Караманите 

яз. Изворник 211.577 с.Изворник 

яз. Стефан Караджа 18.003 с.Стефан Караджа 

яз. Щипско 68.151 с.Щипско 

яз. Брестак I 210.791 с.Брестак 

яз. Брестак II 44.178 с.Брестак 

 

 Районът на община Провадия е богат на повърхностни и подземни водни 

ресурси.  Повърхностните води в района на регион Провадия се отнасят към 

Черноморската водосборна област, подобласт с директен отток към Черно море, речна 

мрежа на река Провадийска. Водосборната област на поречието е 2132 кm2. От физико-

географска гледна точка водосборният басейн се отнася към Шуменско-Провадийския 

клон на Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна подобласт на област 

Дунавска равнина. От макроформите на релефа приоритетни са Провадийското плато от 

север и Дългополската планинска верига от юг. Между тях се разполагат долините на 

реките Главница и Провадийска. Провадийското плато има средна надморска височина 

250м със слаб наклон на юг. Дългополската планина е с простиране изток-запад и има 

средна височина около 270 м. Наклонът на склоновете е около 30 – 50 градуса. Част от 

Дългополската верига е покрита с нискостеблена и широколистна растителност. 

Екзогенните процеси са значителни, като при силни дъждове овражните води смъкват 

количество скален материал, който отнасят в реките или го отлагат под формата на 
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поройни конуси. Река Провадийска е формулирала три акумулационни тераси, две от 

които са незаливни и една заливна. Река Главница е формирала само една заливна тераса 

с височина от 1 до 2.5 м. Средната и ширина е около 500 м., като в алувиалните 

отложения е формиран грунтов поток с мощност 5-6 м. 

Водните обекти на територията на общината се отнасят към Черноморската 

водосборна зона – Провадийски реки. Водният отток е с преимуществено грунтово 

подхранване от атмосферните валежи с неустойчиво разпределение, като в отделни 

случаи се подхранва от по-старите водоносни хоризонти. Гъстотата на речната и 

овражна мрежа е добра /0.655 км/км
2
/. Деретата са с периодично действащи горни 

течения, а в долната част на някои водосбори се наблюдават извори. По данни от 

хидроложкия атлас /1964 г./ модулът на средногодишния отток за район се оценява на 1 

l/s/км
2
. През влажни години той е около 50% по-висок, а през сухи – с около 40% по-

нисък. Отточният режим се характеризира с лятно-есенно маловодие и зимно маловодие, 

при което протича повече от 80% от годишния отток. Модулът на абсолютния 

минимален отток е от порядъка 0,1-0,3 l/s/км
2
. Средният максимален отток е с модул 

около 5-10 l/s/km
2
. 

В хидроложко отношение главните отводнителни артерии в района са реките 

Провадийска и Главница с техните притоци и водоотдаващите дерета. Река Провадийска 

е със сравнително постоянен воден отток следствие на преобладаващото грунтово 

подхранване от валанжа, докато Главница е с непостоянен дебит, лимитиран предимно 

от атмосферните валежи. В района на Главница голяма част от водите в овразите се губи 

в наносите или се появява отново в следствие на падналите валежи. Речната и овражна 

система значително е разчленила релефа на общината, като дренира подземните води с 

плитка циркулация и създава бърз отток на падналите валежи.  От гледна точка на 

подземните води територията на общината попада в Мизийския хидрогеоложки район. 

Характерно за този регион е етажното разположение на водоносните хоризонти, 

вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличието на хидравлична 

връзка между водоносните хоризонти по линия на тектонските разседи и разломи, макар 

водоносните хоризонти да са добре изолирани един от друг и значително площадно 
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разпространение на докватернерните водоносни хоризонти. Вертикалното зониране 

отделя три зони: 

  горна зона с активен водообмен и с пресни ненапорни и напорни води от 

инфилтрационния генетичен цикъл; 

  средна зона със забавен водообмен и повишена минерализация и температура 

на водите, които са напорни и са от смесен произход – стари морски и инфилтрационни;  

  долна зона, където водите са практически без водообмен, имат висока 

минерализация и висока температура, а произходът им е седиментогенен. 

На територията на общината поздемните води формират следните водоносни 

хоризонти: кватернерен, палеогенски (еоценски), горнокреден, титон-валанжински, 

средноюрски, горно-среднотриаски, горнопермски, контакт със солното тяло на 

Провадийското солно находище имат кватернерният, титон-валажинският и 

средноюрският водоносни хоризонти. Особено място заемат солените води, вместени 

във фланговата и надщокавата брекчии, формирани в резултат на размива на соления 

щок. Съгласно списъка на подземните водни тела в района се разполагат: 

 порови води в кватернера на река Провадийска; 

 порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Провадия; 

 карстови води в горна креда турон-мастрихт;  

 карстови води в малм-валанжа. 

На територията на гр. Провадия се намира находище на минерална вода – 

водонапорна система от пукнатинно-карстов тип в малмваланжските отложения в 

Южномизийската периплатформена област – Провадийска синклинала. Тепературата на 

водата е 24˚С, а утвърдените експлоатационни ресурси са 2,00 л/сек. 

Почвените ресурси в община Ветрино се характеризират с преобладаващо 

карбонатни черноземни почви. Подходящи са за отглеждане на всички селскостопански 

култури. На територията на общината не съществуват екологични проблеми свързани 

със замърсени почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и до момента 

не са констатирани отклонения от нормалните нива на тези показатели. 

На територията на община Вълчи дол почвената покривка е формирана основно 

върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Основни почвени 
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типове са излужени черноземи, карбонатни черноземи и сиви горски почви. Най-

разпространени са черноземните почви с техните разновидности – карбонатни и 

излужени, отличаващи се с голямо почвено плодородие. 

По долините на реките са разпространени алувиални и делувиални почви. По 

склоновете на хълмовете са разпространени сиви горски почви. 

 Излужени черноземи (тежко-песъчливо-глинести) - Заемат равнини територии 

в селата Радан Войвода, Червенци, Караманите, Метличина, част от землищата на 

Брестак, Михалич, Калоян, Стефан Караджа, Генерал Колево, Оборище, Генерал 

Киселово, Страхил, Звънец, Калоян, Есеница и Изворник. Мощността на хумусния 

хоризонт е 0,65 до 0,80 м. Орният слой е с разпрашена структура. Необходима е дълбока 

обработка. Излужените черноземи са почви с високо естествено плодородие и при 

правилна обработка при тях се получават най-високите добиви от селскостопански 

култури. 

 Карбонатни черноземи - Разпространени са в южната част на общината в 

землищата на гр. Вълчи дол и селата Щипско, Искър, Михалич, Кракра, Добротич и 

Войводино. Характеризират се със средно песъчливо глинест механичен състав и се 

обработват по-леко от излужените черноземи, не набъбват при напояване, не се напукват 

при изсъхване. Мощността на почвения профил е голяма 1,80 – 1,90 м със значително 

съдържание на карбонати. Мощността на хумусния хоризонт е 0,45 – 0,75 м. Подходящи 

са за отглеждане на всички селскостопански култури. 

 Сиви горски почви - Разпространени са главно по високите части в землищата 

на селата Генерал Киселово, Изворник, Стефан Караджа, Есеница и Калоян. Хумусният 

им хоризонт е с малка мощност – до 0,35 m. Съдържанието на хумус в орницата е около 

2% и рязко намалява в дълбочина. Запасеността с азот и фосфор е слаба, а почвена 

реакция е кисела по целия профил. Физичните свойства на тези почви са 

неблагоприятни. Отличават се със значително глинесто съдържане във вертикалния 

почвен профил и добре изразена диференциация на механичния състав и 

почвообразуването. Тези почви са с ниско естествено плодородие, разположени са най-

вече на наклонени терени и са подходящи за отглеждане на етерично-маслени култури. 
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  Алувиално-ливадните почви са разпространени около реките. Те са богати на 

скални материали и на хумусни вещества, висоководопропускливи са и са подходщи за 

отглеждане на зеленчуци. Основните дейности за повишаване на плодородието им освен 

торене са насочени към предпазването им от заливане на реките, заблатяване и 

засоляване.  

Слабият наклон на терена, геоложкият строеж на почвената подложка и 

климатичните условия са определящи фактори за запазването на високоплодородните 

почви в общината от развитието на интензивни разрушителнии процеси. По степен на 

застрашеност от водно-площна ерозия землището попада в зона на ниска ерозия. 

 Територията на община Провадия не се отличава с голямо почвено разнообразие. 

Най-добре представени са черноземните почви (типични, карбонатни, излужени). Слабо 

проявление има и на рендзини (хумусно карбонатни) почви. Основният почвен тип са 

богати, слабо излужени черноземи, предполагащи отглеждането на много земеделски 

култури при високи и стабилни добиви. Мощността на почвената покривка при 

типичните черноземи е около 0,8 м. Почвообразуващите скали са предимно льосовидни 

глини, пясъчници и варовици, а също така и алувиални и делувиални наслаги. Почвената 

покривка е твърде хомогенна, с участие на излужени черноземи и малко ливадни почви. 

Излужените черноземи, характерни за територията на общината, са със средномощен 

(45-55 см) хумусен хоризонт, дълбок профил, тежко песъкливо-глинест механичен 

състав (физична глина 58%), сравнително високо съдържание на органично вещество 

(2,5-3,0%) хумус и неутрална до слабо кисела реакция (рН във вода 6,0-7,0). Около 20% 

от площта на почвите е ерозирана в различна степен. 

На сравнително малка площ по терасите на река Провадийска са разпространени 

алувиално-ливадни почви, които се отличават със средно мощен (30-50 см) хумусен 

хоризонт, тежък механичен състав (физична глина 35-60%), мощен текстурно 

недиференциран профил, средно съдържание на органично вещество (2-3% хумус), 

неутрално до слаба алкална реакция (рН във вода 6,0-8,0) и предимно дълбоко ниво на 

подпочвените води (по дълбоко от 300 см). 
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Защитени територии в обхвата на Европейска екологична мрежа „НАТУРА 

2000” в Защитените зони по двете Директиви: за защита на птиците и за защита на 

местообитанията за община Ветрино, община Вълчи дол и община Провадия  

На територията на Община Ветрино част от землищата на с. Невша, с.Млада 

гвардия, с.Неофит Рилски и с.Габърница са включени в националната екологична мрежа 

Натура 2000. Те попадат в защитената зона по Директивата за птиците - Провадийско - 

Роякско плато. В зоната се срещат значителен брой редки и застрашени от изчезване 

видове. 

 Защитена зона „Провадийско – Роякско плато” 

- BG0000104 – обявена съгласно Директива 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите), с обща 

площ 501 585,876дка. На територията на община Ветрино – в землищата на селата 

Невша, Габърница и Млада гвардия. 

- BG0002038 – обявена със Заповед № РД – 134/10.02.2012г. на Министъра на околната 

среда и водите, на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от 

Закона за биологичното разнообразие, с обща площ 840 315,041 дка. На територията на 

община Ветрино – в землищата на селата Габърница (651,59дка), Млада гвардия 

(4166,737дка), Невша (26172,849дка) и Неофит Рилски (859,315дка). 

 Защитена зона „Таушан тепе”  - BG0000623 - обявена съгласно 

Директива 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите), с обща площ 3052,559дка, в землището 

на с. Невша, община Ветрино. 

 Защитена местност „Голямо и малко було” - Заповед № РД-231 от 

14.04.2006 г. за обявяване защитена местност "Голямо и малко було", на основание 

чл.39, ал. 1 във връзка с чл.33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на 

характерен ландшафт - варовикови скални венци и останки от древен скален манастир, 

на застрашени и редки растителни и животински видове. Защитената местност е 

разположена изцяло в землището на с.Невша, община Ветрино, с обща площ 

1974,803дка. 

Съществуващата флора и фауна създават много сериозен потенциал за развитие 

на екотуризъм. 
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Защитените растения на територията на община Вълчи дол са конския кестен и 

ориенталския глог. 

Голяма част от територията на община Провадия попада в националната 

екологична мрежа „НАТУРА 2000“, чиято цел е да осигури дългосрочното опазване и 

благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, както и 

местата, които обитават. Мрежата включва специални защитени зони, определени от 

страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на 

природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. 

 Защитена зона „Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038 по 

Директива за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР е 

с площ 84030.41 ха и се намира в Източна България, между градовете Шумен и 

Провадия. На север и юг двете плата граничат съответно с река Провадийска и река 

Голяма Камчия, като в границите на територията се включват и скалните масиви Невша-

Венчан и Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток – до 

шосето с. Гроздьово – с. Бързица. 

Районът е слабо населен и по-малко във водосбора на река Главница. Половината 

от територията на мястото е заета от смесени широколистни гори с чувствително 

преобладаване на цер /Quercus cerris/ примесен с благун /Quercus frainetto/, източен горун 

/Quercus polycarpa/, обикновен габър /Carpinus betulus/, кафяв габър /Carpinus orientalis/ и 

мъждрян /Fraxinus ornus/ ( Бондев, 1991). Около една трета от тези гори са семенни 

високостеблени с облика на някогашните естествени смесени широколистни гори, 

покривали обширни територии от този район. Останалата част от горите са издънкови, 

предимно закелявели, с чувствително променена структура. Мястото е чувствително към 

човешките дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи 

по скалите – катерачество, делта- и парапланеризъм, туристически дейности по време на 

гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. 

Интензивните сечи в горите влошават горските местообитания и безпокоят птиците през 

гнездовия период. Скалните местообитания са застрашени от незаконна иманярска 

дейност. Постепенната урбанизация на района, както и разораването на пасищата и 
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ливадите са основните причини за разпокъсване и загуба на ценни местообитания. 

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци влошава допълнително качеството на 

тревните и храстовите местообитания. 

В района на Провадийско-Роякското плато са установени 160 вида, от които 36 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 68 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLifeInternational, 2004). Провадийско-

Роякското плато е едно от петте най-важни места в страната от значение за Европейския 

съюз за опазване на египетския лешояд /Neophron percnopterus/, бухала /Bubo bubo/, 

средния пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, синявицата /Coracias garrulous/, козодоя 

/Caprimulgus europaeus/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, и ястребогушото 

коприварче /Sylvia nisoria/. Орелът змияр /Circaetus gallicus/, белоопашатият мишелов 

/Buteo rufinus/, скален орел /Aquila chrysaetos/ и малкият орел /Hieraaetus penndtus/ 

гнездят също в значителни количества. Добрата хранителна база и подходящите места за 

почивка привличат по време на пролетна и есенна миграция относително големи 

количества бели и черни щъркели и различни видове грабливи птици. Долината на река 

Провадийска се явява място с тесен фронт на миграция, където преминават и често 

спират за пренощуване и хранене над 35000 щъркели и 3000 грабливи птици. 

 Защитена зона „Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104 по 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията, определена съгласно чл. 6, ал. 1, 

т. 3 и 4 от ЗБР е с площ 50158.59 ха. Представлява широкоциркум денудиално плато 

между реките Провадийска (средно течение) Девня, Провадийска (долно течение), 

Голяма Камчия, Стара река (приток на голяма Камчия) и Мадара (приток на 

Провадийска река). Съставено е от варовикови натрупвания, едрозърнести пясъчници, 

варовити мергели и пясъчници и варовик. Провадийската река и нейният приток 

Главница разделят платото на три по-малки плата мадарско, Добринско (високо 320м.) и 

Роякско (389м.). Височината на платото намалява от северозапад към югоизток. Южните 

склонове са полегати докато северните и западните са стръмни, на места дори 

вертикални. По северните и южните склонове на платото в устойчиви на ерозия 

конгломерати са образувани стъпала и корлнизи. Платото е дълбоко нарязано от 
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Провадийския пролом по чиито склонове има свличане на почвата и наносни конуси. 

Има широко разгърнат карст с карстови извори и пещери. Скалите имат много 

подходящи ниши за гнездене на птиците. На юг от мястото има голямо водохранилище – 

яз.Цонево. От платото извират река Главница и нейните притоци, а също така и малки 

притоци на Провадийска река и Голяма Камчия. Защитената зона е с богато 

разнообразие на видове птици. Тя е много важно място за египетския лешояд (Neophron 

percnopterus) и много ловуващи птици. Многобройни пещери, ниши и пукнатини имат 

голямо значение като местообитания за нощуване на прилепите. Върху територията на 

Провадийско-Роякското плато се намира 100% от местната популация на 

прилегналовлакнест равнец (Achillea leptophylla) в България, а също така и 30% от 

популацията на източен миск (Jurinea ledebourii). 

На територията на общината има четири защитени територии: 

 Защитена местност „Славейкова гора“ 

Обявена е през 1986 г., а със Заповед № РД-810 / 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана, с площ 73,5 ха. Намира се в землището на с. Славейково. 

Представлява смесена широколистна гора със скални венци по ръба на Провадийското 

плато, постоянна гнездова територия на няколко вида дневни грабливи птици, защитени 

по смисъла на Закона за биоразнообразието: малък креслив орел, осояд, обикновен 

мишелов, голям ястреб, малък ястреб. В територията могат да се наблюдават и други 

защитени видове като сив кълвач, голям пъстър кълвач, обикновена чинка, голям 

синигер, жълтоглаво кралче, черен дрозд и др. 

До местността се достига по горски път, западно от с. Славейково. Подходяща е 

за oрнитологичен туризъм. 

 Защитена местност „Снежанска кория“ 

Обявена е през 1963г., а със Заповед № РД-814 / 23.08.2002 г. е 

прекатегоризирана. Площта й е 81 ха. Намира се в землището на с. Снежина. 

Представлява вековна дъбова гора на възраст 120-210 г. 

 Защитена местност „Голямата канара“ 

Обявена е със Заповед №-213 / 05.04.1979 г., с площ 33 ха. Намира се в землището 

на с. Петров дол. Представлява карстов каньон със специфичен ландшафт, гнездово 
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местообитание на редки грабливи птици, включени в Червената книга на България и 

защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: белоопашат мишелов, 

египетски лешояд, скален орел, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, вечерна 

ветрушка и др. В местността има останки от скални манастири. Защитената местност е 

достъпна и подходяща за орнитологичен туризъм. 

 Защитена местност „Пробитият камък – Цар Борисов лопен“ 

Обявена е със Заповед № РД-646 / 05.09.2006 г. а със Заповед № РД-476 / 

28.05.2013 г. е прекатегоризирана, с площ 79,98 ха. Намира се в землището на с. Равна. 

Представлява територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални 

образувания, представляващи местообитания на защитени и приоритетни за опазване 

видове птици: орел змияр, малък лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал, 

козодой, както и други защитени животински (пъстър пор, горски сънливец, голям и 

малък подковонос, голям нощник, ръждив вечерник, кафяво прилепче) и растителни 

(Цар Борисов лопен, голоосилесто коило, борзеанов игловръх, картъловиден карамфил) 

видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и 

развитие на устойчив туризъм. 

Селско стопанство на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ се обуславя от наличните природо-географски условия и почвени ресурси, 

които създават възможности за развитие на зърнопроизводството, 

зеленчукопроизводството, животновъдството, овощарството, лозарството. Селското 

стопанство е основен източник на доходи и заетост и ще продължава да играе важна 

роля за развитието на района в бъдеще. 

На територията на община Ветрино функционират две големи земеделски 

кооперации. Броят на регистрираните земеделски производители в района се променя 

динамично.  

Общите продуктивни възможности на земеделските земи в общината се 

характеризират със средния (агрономически) бонитетен бал - 57 бала, което ги 

причислява към бонитетната група "средни земи" или III категория (по петстепенна 

скала). Най-подходящи са условията за лозя, ябълки и пшеница. По-слабо пригодни са за 

ориенталски тютюн, люцерна, пасища, ливади, царевица, слънчоглед и захарно цвекло. 
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Най-ниски са продуктивните възможности на земите в общината за отглеждане на соя и 

картофи. 

Обработваемата земеделска земя във община Ветрино е около 293 107 дка. 

Растениевъдството в общината се развива добре през последните години. Средните 

добиви от пшеница са най-добри през 2011 г. о – 460 кг/дка. Добивите от ечемик са най-

високи през 2008 г. – 440 кг/дка. Царевицата дава най-добри добиви през 2010 г. – 550 

кг/дка. За слънчогледа най-добра е реколтата през 2010 и 2012 г. по 280 кг/дка. 

Регионът е подходящ за производството на винени и десертни сортове грозде и 

отглеждане на овошки. Има потенциал и за зеленчуко производство. 

Животновъдството е другият развиващ се подотрасъл на селското стопанство в 

oбщина Ветрино. Доминиращите сектори са отглеждане на едър рогат добитък и 

овцевъдството. 

Земеделието е основния поминък и на населението от община Вълчи дол, 

независимо от високия риск и ниската рентабилност. Общината има естествени ресурси 

за развитие на селското стопанство – наличие на плодородна земеделска земя, 

възможности за развитие на поливно земеделие, съхранени традиции в производството 

на земеделска продукция, балансирано развита пътна инфраструктура и възможности за 

развитие хранително-вкусовата промишленост. Естествените ресурси са предпоставка за 

развитие на зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни 

насаждения, етерично-маслени култури и животновъдството (свиневъдство, 

овцевъдство, кравевъдство). 

Растениевъдството във Вълчи дол се развива добре, общината разполага с богат 

поземлен ресурс – като количество и като качество. Основната част от обработваемите 

земи са с благоприятни качествени характеристики, като от друга страна релефните 

условия позволяват организирането на високомеханизирано земеделие. През последните 

години обработваемите площи нарастват. Формата на собственост върху земеделската 

земя също оказва голямо влияние върху развитието на растениевъдството. В общината 

частната земеделска собственост е 79.64% от земеделските територии. След нея е 

държавната собственост с 10.98%, общинската с 6.20% и друга земя – 3.18%. 
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Приоритетно направление в растениевъдството е зърнопроизводството и на първо 

място е производството на пшеница. 

Средните добиви от пшеница, маслодаен слънчоглед и зимен ечемик са най-добри 

през 2008 г., съответно 498, 230 и 492 кг/дка. Добивите от зимна маслодайна рапица, 

пролетен ечемик и царевица за зърно са най-високи през 2010 г., съответно 303, 400 и 

445 кг/дка. Овесът има най-високи добиви през 2012 г. - 300 кг/дка. 

В община Вълчи дол се развива много добре и зеленчукопроизводство. То се 

осъществява предимно от частни стопани за лични нужди. Най-висок добив от домати 

има през 2011 г. – 1400 кг/дка. Най-добра реколта от картофи има през 2009 г. – 1529 

кг/дка. Отглеждат се още лозя-винени, добивът от, които е най-висок през 2007 г. – 800 

кг/дка. 

Животновъдството не е основен подотрасъл в общината. То се развива почти 

изцяло в частния сектор. Животните се отглеждат в личните дворове на населението, 

много често при примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително 

затруднява развитието му. 

Пчеларството е добре развито, поради подходящото съчетание между климат, 

растителност и професионален опит. Поставени са основите за развитие на биологичното 

пчеларство. 

Животновъдството в община Вълчи дол е доминирано от свиневъдство и 

овцевъдство. За периода 2008–2013 г. броят на фермите за отглеждане на животни се 

увеличава с 12 или 71 ферми през 2013 г., спрямо 2008 г., когато са 59. 

Наличните природо-географски условия и почвени ресурси на територията на 

община Провадия създават условия за развитие на зърнопроизводството, 

зеленчукопроизводството, животновъдството, овощарството, лозарството. Лозарството е 

развито в северната и югозападната част на общината, а зеленчукопроизводството  – в 

централната и югоизточната част. Основните центрове на селскостопанско развитие са 

селата Блъсково, Градинарово, Черковна, Житница и Бозвелийско. С потенциал в това 

направление са селата Кривня, Славейково, Комарево и Манастир. 

Делът на земеделските територии в общината е над средния за областта. Площта 

със селскостопанско предназначение възлиза на 37 875 ха и 9 602 ха гори. 
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Общината разполага с 29781ха обработваема земя, т.е. 78% от селскостопанския 

фонд, което е над средната стойност за областта. Разпределението по населени места: с 

най- голям дял обработваема земя са селата Блъсково, Бозвелийско, Градинарово, 

Житница, Кривня, Манастир,Снежина и Черковна. 

Традиционно отглежданите в общината групи култури са зърнени, технически, 

фуражни, овощни и лозя. Приоритет е зърнопроизводството на площ от 16 280 ха, 54% 

дял в структурата на обработваемите площи в т.ч. мека пшеница, царевица за зърно, 

зимен ечемик. 

Техническите култури, представени основно от маслодайния слънчоглед и 

увеличени площи от маслодайна рапица, са с относителен дял – 24 %, фуражните 

култури (царевица за силаж, люцерна, тревни смеси) заемат 4 %, лозя и овощни градини 

600 ха промишлени, а като цяло с тези за частно ползване достигат 15%, промишлените 

зеленчуци едва 0,05 %. 

На територията на община Провадия си проправят път нови земеделски практики 

и производства – отглеждат се нетрадиционни за района земеделски култури като 

кориандър, резене, лавандула и други от групите на етерично-маслените и лекарствените 

култури. Има развитие на биологично земеделие съобразено с европейските стандарти. 

Новозасадените овощни култури от видовете праскова, кайсия, видове сливи, 

ябълка, лешник и орех са около 80 ха. Неблагоприятната тенденция към влошаване 

възрастовата структура и състоянието на насажденията се задълбочава. Висок е 

относителният дял на амортизираните, невъзстановими овощни насаждения – 75,2 %; 

плододаващи в добро агротехническо и фитосанитарно състояние 23%; млади не 

плододаващи насаждения – по – малко от 1,8 %. 

Минималните инвестиции в трайните насаждения, не допринасят намаляване на 

безработицата особено в селата с най –голям процент, а това е отрасъл който може да 

окаже съществено влияние за намаляването ѝ. 

Сериозно е отстъплението в традиционно силния за общината подотрасъл, 

лозарството - от близо 1300 ха до  520 ха. Около 70 % от съществуващите масиви са 

амортизирани и невъзстановими с остаряла сортова структура. Площите с новосъздадени 

винени сортове лози през 2007/2013 г. са под 10 % от съществуващите. Слабата 
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мотивация на гроздопроизводителите за регистрация на лозарските им стопанства е 

продиктувана от липсата на адекватно финансиране в сектора - към настоящия момент са 

регистрирани лозарски стопанства на площ по – малко от 100 ха., както и европейските 

изисквания при винените сортове. През периода има увеличение на лозовите масиви в 

селата Блъсково Китен и село Венчан със съвременни бели и червени винени сортове 

лози за производство на бели и червени вина. Няма създадени нови лозя с десертни 

сортове. 

Зеленчукопроизводството е най-малко застъпено в общината, основна причина 

малко инвестиции в сектора. Основно пресните зеленчуци идват от маломерни 

стопанства.  

   В сектор животновъдство, в община Провадия, има тенденция към спад бележи 

броят на говедата, запазване броя на овцете, козите и зайците. Наблюдава се стремеж за 

увеличаване броя на овцете от аборигенните и автохонни породи и породи за месо в село 

Снежина - 430. Увеличение на пчелните семейства е трайно до около 4700 бр. При 

птиците намалението е значително и тенденцията е отглеждането им в лични стопанства. 

През периода 2007г. 2013г. се създават две ферми за отглеждане на японски пъдпъдъци в 

село Храброво и Черковна. 

Полученото краве и овче мляко  бележи тенденциите на движението на 

животните, като общо има спад на получената продукция. Производството на месо от 

едър рогат добитък, от дребен рогат добитък, свинско и птиче месо бележи трайна 

тенденция на спад. На един средностатистически животновъд, регистриран като 

земеделски производител в община Провадия, се падат 7 крави и 12 овце - факт твърде 

показателен за маломерността на стопанствата и оттам ниската ефективност на 

производство. 

Направеният преглед показва, че територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия” разполага с 95 428 ха обработваема земя, което е над средната стойност 

за област Варна. 
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Таблица 6. Обработваема земя в общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол през 

2012 г., ха 

 

Община Обработваема земя, ха 

Провадия 29 781 

Ветрино 29 311 

Вълчи дол 36 336 

Общо 95 428 

Източник: ОДЗ – Варна 

 

Предпочитаната форма на ползване на земята е арендната – над 2 пъти повече 

площи се арендуват през 2014 г. спрямо 2010 г. (табл. 7). 

 

Таблица 7. Сключени договори за аренда на земеделска земя през 2010-2014 

г. в „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Брой договори 18 039 18 832 19 212 22 734 22 266 

Площ, дка 230 928 234 757 283 305 511 453 485 754 

Източник: НСИ 

 

Увеличението на площите, отдадени под аренда за периода 2010-2014 г. се 

обяснява със стоковия характер на продукцията от пшеница и царевица, основни 

култури за този район. Това, заедно с благоприятните природно-климатични фактори и 

променената икономическа среда в следствие на по-високата степен на усвояемост на 

средствата за директни плащания и на национални доплащания, са повод за нарастване 

на интереса към арендата като форма на ползване на земеделската земя на територията 

на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” традиционно 

отглежданите култури се очертават зърнените, технически, фуражни, зеленчуци, овощни 
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и лозя. Приоритет е зърнопроизводството на площ от 505 882 дка, (61,4% дял в 

структурата на използваната земеделска площ), в т.ч. мека пшеница, царевица за зърно, 

зимен ечемик. Техническите култури, представени основно от маслодайния слънчоглед и 

увеличени площи от маслодайна рапица, са с относителен дял – 33 %, фуражните 

култури (царевица за силаж, люцерна, тревни смеси) заемат 1,9 %, лозята и овощните 

градини, заедно с тези за частно ползване достигат 0,8%. 

Характерна за територията на МИГ е изключително силната диференциация в 

размера на земеделските стопанства - малък брой земеделски стопани, обработващи 

повече от 1000 ха земеделска площ и много на брой дребни производители, обработващи 

площи до 100 ха и по-малко.  

На територията на община Провадия си проправят път нови земеделски практики 

и производства – отглеждат се нетрадиционни за района земеделски култури като 

кориандър, резене, лавандула и други от групите на етерично-маслените и лекарствените 

култури. Има развитие на биологично земеделие съобразено с европейските стандарти
7
.  

Прегледът на структурата и динамиката в развитието на растениевъдното 

производство в границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

свидетелства за нереализирания потенциал за развитие на интензивните сектори – 

лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство. Въпреки отбелязаните до известна 

степен позитивни тенденции при първите два сектора в община Ветрино и при 

овощарството в община Вълчи дол, делът им в местното земеделие е незначителен. 

Липсата на финансови стимули и проблемите при пазарната реализация на продукцията 

ограничават предприемаческата активност в посочените сектори. 

Производството на биологично грозде също е иновативен елемент от 

икономическото развитие на територията на МИГ, като към настоящия момент 

сертифицирани в това направление са изба Белоградец и фирма „Дивес плюс”, 

стопанисваща лозови масиви в землището на с. Китен, община Провадия
8
. 

                                                             
7 План за развитие на община Провадия 2014-2020. 
8 http:// bioregister.mzh.government.bg/front/operators 
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Посочените тенденции в развитието на животновъдството характеризират 

влошеното му състояние. Причините се коренят, както в икономическите условия на 

производство и реализация на продукцията (висок размер на производствените разходи 

при ниско равнище на изкупните цени), така и в остарялото и амортизирано оборудване, 

ограничените възможности за развъждане на елитни породи животни, сериозните 

санитарно-хигиенни изисквания в сектора, дребния размер на стопанствата и в резултат 

слабата инвестиционна активност, липсата на инициативност по посока коопериране на 

производителите и др. 

Прегледът на природо-географските характеристики и селското стопанство в 

границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” свидетелства за наличие 

на нереализиран потенциал и неизползвани предимства за развитие на биологично 

земеделие и друго алтернативно земеделие на територията. 

 5.2. Производители, развиващи биологично земеделие на територията на 

община Ветрино, община Вълчи дол и община Провадия“
9
 

В синхрон с наблюдаващата се положителна тенденция на развитие на 

биологичното земеделие в България, на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“, към настоящия момент има регистрирани биологични 

производители или такива в преход, както и площи и пчели, обхванати от системата на 

контрол на биологично производство. 

Съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 

3, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се поддържа базата данни на производителите, преработвателите 

и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. 

Всеки оператор/подизпълнител в система на контрол, когато започва своята 

дейност е задължително да уведоми МЗХГ, чрез формуляр за обявяване на дейност. 

Формулярът се попълва онлайн или на хартиен носител, който следва да бъде изпратен 

до отдел „Биологично производство“, Дирекция „Растениевъдство и биологично 

производство“, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. „Христо Ботев“ 55, 

                                                             
9Източник: По база данни на производителите, преработвателите и търговците  

на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин // 

http://bioregister.mzh.government.bg/ 
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1040 София. Отделът осъществява и изпълнява националната политика и политиката на 

ЕС в областта на биологичното производство; 

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на 

правилата на биологичното производство на растения, животни и аквакултури, 

растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното 

етикетиране и контрола върху производството и етикетирането, преходният период към 

биологично производство започва да тече от датата на уведомлението. 

В базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин със статус: биологичен, са 

регистрирани 34 оператора от територията на  СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ – 10 на територията на община Ветрино, 9 от община Вълчи дол и 15 от 

община Провадия. 

 

Таблица 8. Оператори със статус „биологичен“ на територията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

 

Оператор Местоположение Вид производство;  

Площ (ha)/ 

Количество 

(кг/тон) 

Сертификат 

№/ Писмено 

доказателство 

Контролиращо лице 

Бергюл 

Алейдинова 

Стоянова 

c. Белоградец, 

община Ветрино 

Пчелен мед BG-BIO-17-084-C-

02 

BG-BIO-17 “АГЕНЦИЯ 

ЗА БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ” 
ЕООД 

Божана 

Руменова 

Илиева 

с. Доброплодно, 

община Ветрино 

Орехи – 1,5446 ha 

Фасул- 0,5999 

BG-BIO-19-0522-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

ООД 

Виктор 

Владимиров 

Тодоров 

с. Ветрино, община 

Ветрино 

Орехи – 1,6000 ha BG-BIO-19-0069-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

ООД с.Средно село, 

общинаВетрино 

Орехи – 10,4363ha 

Еркан Идриз 

Махмуд 

с. Белоградец, 

община Ветрино 

Пчелен мед – 10т. 
BG-BIO-05-3492-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

с. Доброплодно, 

община Ветрино 

с. Ягнило, община 

Ветрино 

Ерхан Осман 

Даил 

c. Белоградец, 

община Ветрино 

Пчелен мед BG-BIO-17-117-C-

02 

BG-BIO-17 “АГЕНЦИЯ 

ЗА БИОЛОГИЧНА 
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СЕРТИФИКАЦИЯ” 

ЕООД 

ЕТ „Аваси-

Ахмед Маджар” 

с. Белоградец, 

общ.Ветрино 

Овче месо – 3000кг 

Овче мляко 50.000л 

2-08240-2017 BG-BIO-16 

ТП“АВСТРИЯ БИО 

ГАРАНТИ” Овце 

Овче мляко – 50.000 

л 

2-09260-2018 

Желязко 

Димитров 

Желязков 

с. Доброплодно, 

община Ветрино 

Пчелен мед – 8 т. BG-BIO-05-5454-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

ЗП Катерина 

Валентинова 

Зеленченко - 

Колелиева 

с. Доброплодно, 

община Ветрино 

Грах – 27 535кг 

Елда – 5 140 кг 

Фий – 3 300 кг 

 

01/BG724/00235/1

7 

BG-BIO-03”КЮ 

СЕРТИФИКЕЙШЪН”АД 

Невяна Иванова 

Илиева 

с. Доброплодно, 

община Ветрино 

Фасул – 0,9373 ha 

Тикви – 1,4516 ha 

Тикви – 0,3663 ha 
Бадеми –2,6499 ha 

BG-BIO-19-0521-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

ООД 

Петър Иванов 

Петров 

с. Ягнило, община 

Ветрино 

Пчелен мед – 1,5т. BG-BIO-05-5862-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Диана 

Валентинова 

Маринова 

с. Бояна, община 

Вълчи дол 

Пчелен мед– 7,50 т BG-BIO-05-5390-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Илияна 

Георгиева 
Китанова 

с.Червенци, община 

Вълчи дол 

Кайсии – 2,96 ha 

Круши – 5,13ha 
Череши – 0,48ha 

Сливи – 1,38 ha 

Орехи – 1,65 ha 

Орехи – 0,83 ha 

Орехи – 1,80 ha 

Ябълки – 4,66 ha 

Ябълки – 1,52 ha 

Ябълки – 0,28 ha 

Ябълки – 5,03 ha 

Ябълки – 0,25 ha 

BG-BIO-19-0456-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 
ООД 

с.Изворник, община 

Вълчи дол 

Ябълки 

Вишни 
2,89 ha 

Красен  Йовчев 

Жеков 

с.Червенци, община 

Вълчи дол 

Лавандула – 15000кг 01/BG840/00072/1

8 

BG-BIO-03”КЮ 

СЕРТИФИКЕЙШЪН”АД 

Максун Бирол 
Хаджи 

 

с.Оборище, община 
Вълчи дол 

Пчелен мед – 7 т BG-BIO-05-3657-
2018-EU 

BG-BIO-05 
„ЛАКОН”ООД 

Петър Пламенов 

Иванов 

с.Генерал Киселово, 

община Вълчи дол 

Пчелен мед – 5 т BG-BIO-05-5405-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Росица Радева 

Мавродиева 

с.Стефан Караджа, 

община Вълчи дол 

Сливи – 0.5999ha 

Сливи – 0.7000ha 

BG-BIO-05-5273-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 
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Стойко Руменов 

Стоицев 

с.Михалич, община 

Вълчи дол 

Пчелен мед – 5т BG-BIO-19-1137-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

ООД 

ЗП Тодор Радев 

Радев 

с.Стефан Караджа, 

община Вълчи дол 

 

Лешници – 0,24ha 

Орехи – 0,30 ha 

Орехи – 0,33 ha 

BG-BIO-05-3375-

2016-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

с.Изворник, община 

Вълчи дол 

 

Лешници – 3,30ha 

Цветан Бойков 

Цанев 

с. Щипско, община 

Вълчи дол 

Орехи – 5,800ha  BG-BIO-05-5173-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Андон Георгиев 

Дончев 

гр. Провадия, 

община Провадия 

Пчелен мед BG-BIO-17-044-C-

03 

BG-BIO-17 “АГЕНЦИЯ 

ЗА БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ” 

ЕООД 

Вичо Боянов 

Великов 

с. Китен,  

община Провадия 

Пчелен мед- 1т BG-BIO-05-5494-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Георги Андонов 

Дончев 

гр.Провадия, 

община Провадия 

Пчелен мед BG-BIO-17-043-C-

03 

BG-BIO-17 “АГЕНЦИЯ 

ЗА БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ” 

ЕООД 

Деян Гунев 

Иванов 

с.Староселец, 

община Провадия 

Пчелен мед – 2т BG-BIO-05-5181-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

„Дивес 

Арго”ЕООД 

с.Блъсково и 

с.Китен, община 

Провадия 

Лимец – 21,21 ha 1005706-1 BG-BIO-14 „СЖС 

България”ЕООД 

Дорияна Янкова 

Дончева 

гр.Провадия, 

община Провадия 

Пчелен мед BG-BIO-05-5272-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Ивелина 
Христова 

Николова 

гр.Провадия, 
община Провадия 

Пчелен мед – 5400кг BG752-18К/1-18 BG-BIO-02”БАЛКАН 
БИОСЕРТ” ООД 

Красимир Савов 

Стоянов 

гр.Провадия, 

община Провадия 

Пчелен мед – 3000кг BG752-25К/1-18 BG-BIO-02”БАЛКАН 

БИОСЕРТ” ООД 

Мартин 

Димитров 

Николов 

гр.Провадия, 

община Провадия 

Пчелен мед – 8500кг 

Пчелен прашец – 80 

кг 

Прополис – 30кг 

BG-62018/E1 BG-BIO-10 “ИНСТИТУТ 

ЗА КОНТРОЛ НА 

БИОЛОГИЧНИТЕ 

ПРОДУКТИ”АД 

Мирослав 

Божидаров 

Жечев 

с.Староселец, 

община Провадия 

Орехи – 11,5971ha 

Oрехи – 0,8500ha 

BG-BIO-19-0564-

2018-EU 

BG-BIO-19 „МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

ООД 

Милена Рускова 

Вълкова 

с.Венчан, община 

Провадия 

Арония BG1217А/1-17 BG-BIO-02”БАЛКАН 

БИОСЕРТ” ООД 

Петър Иванов 

Петров 

с.Венчан, община 

Провадия 

Пчелен мед – 1,5т. BG-BIO-05-5862-

2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

ЗП Пламена 

Маринова 

гр.Провадия, 

община Провадия 

Слънчоглед зърно – 

5000кг; 
Слънчоглед 

растителни 

остатъци – 2000кг; 

Ливадно сено – 

80000кг 

2310170001 BG-BIO-18 

“КОСМОСЕРТ УСЛУГИ 
ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ” 

АД 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 54 

 
 

 

 

Тодор Петров 

Славов 

с.Манастир, община 

Провадия 

Пчелен мед – 5т. BG-BIO-05-3363-

2018-2-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Тони Младенов 

Михалев 

с.Блъсково, община 

Провадия 

Сливи – 1,400ha 

Праскови–0,6966ha 

BG BIO 12 BG VN 

321/1 

BG-BIO-12 „ЕКОГРУПО 

ИТАЛИЯ КЛОН 

БЪЛГАРИЯ” 

 

В базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин със статус: в преход са 23 

оператори – 4 от  територията на община Ветрино, 10 от община Вълчи дол и  9 от 

община Провадия. 

 

Таблица 9. Оператори, със статус „в преход“ на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

 

Оператор Местоположение Вид 

производство;  

Площ (ha)/ 

Количество 

(кг/тон) 

Сертификат 

№/ Писмено 

доказателство 

Контролиращо 

лице 

“АГРОЕКИП”ЕООД с.Добплодно, 

общинаВетрино 

Орехи – 1,5573 ha 

Орехи – 1,4910 ha 

Орехи – 1,4948 ha 

Орехи – 1,3778 ha 

Орехи – 1,2201 ha 

Орехи – 1,0002 ha 

Бадеми – 1,0002 ha 

BG-BIO-05-

5786-2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Виктор Владимиров 

Тодоров 

с.Ветрино, 

общинаВетрино 

Орехи – 17,4799 

ha 

BG-BIO-19-

0069-2018-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

ЕТ „Аваси-Ахмед 

Маджар” 

с.Белоградец, 

общинаВетрино 

Люцерна – 

43,000кг 

Пасища 

2-08240-2017 BG-BIO-16 

ТП“АВСТРИЯ БИО 

ГАРАНТИ” 

Царевица – 
96.005кг 

2-09260-2018 

Илиян Ивов Сяров с.Белоградец, 

община Ветрино 

Орехи – 1,20 ha 

Орехи – 4,47 ha 

Орехи –17,10 ha 

Орехи –23,79 ha 

BG-BIO-19-

0427-2017-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

с.Ветрино, община 

Ветрино  

Орехи – 1,77ha 

Орехи – 6,02ha 
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с.Млада гвардия, 

община Ветрино 

Лешници – 1,65 ha 

Лешници – 13,55 

ha 

Арун Хикметов Арунов с.Звънец, община 

Вълчи дол 

Пчелен мед BG-BIO-17-378-

C-01 

BG-BIO-17 

“АГЕНЦИЯ ЗА 

БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ”

ЕООД 

Дойчо Жеков Дойчев с.Щипско, община 

Вълчи дол 

Лавандула BG1574A/1-16 BG-BIO-02 

„БАЛКАН 

БИОСЕРТ”ООД 

Дойчо Жеков Дойчев с.Щипско, община 

Вълчи дол 

Лавандула BG1574A/1-17 BG-BIO-02 

„БАЛКАН 

БИОСЕРТ”ООД 

Евтим Бисеров 

Димитров 

гр.Вълчи дол, 

община Вълчи дол 

Орехи – 11,90ha 

Черница – 5,00ha 

48839 BG-BIO-04 “СЕРЕС 

-Сертификация на 

екологични 

стандарти”ООД 

„Есгара”ООД гр.Вълчи дол, 

община Вълчи дол 

Кайсии – 4000кг 

Лавандула – 
10000кг 

BG1376A/1-17 BG-BIO-02 

„БАЛКАН 
БИОСЕРТ”ООД 

Живко Иванов Костов с.Метличина, 
община Вълчи дол 

Орехи- 7,06 ha BG-BIO-19-
0429-2017-EU 

BG-BIO-19 
„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

Илиян Ивов Сяров с.Стефан Караджа, 

община Вълчи дол 

Орехи- 3,77 ha 

Орехи- 17,18 ha 

BG-BIO-19-

0427-2017-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

Росица Радева 

Мавродиева 

с.Стефан Караджа, 

община Вълчи дол 

 Круши – 1.0100ha BG-BIO-05-

5273-2018-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

ЗП Тодор Радев Радев с.Стефан Караджа, 

община Вълчи дол 

 

Орехи – 2,75 ha 

Орехи – 3,30 ha 

Орехи – 1,6 ha 

Орехи – 1,4 ha 

BG-BIO-05-

3375-2016-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

Хикмет Арунов Изетов с.Звънец, 

община Вълчи дол 

Пчелен мед BG-BIO-17-377-

C-01 

BG-BIO-17 

“АГЕНЦИЯ ЗА 
БИОЛОГИЧНА 

СЕРТИФИКАЦИЯ”

ЕООД 

„Алтео БГ”ЕООД гр.Провадия, 

община Провадия 

Лавандула – 5800кг BG1060A/1-17 BG-BIO-

02”БАЛКАН 

БИОСЕРТ” ООД 

Атанаска Йорданова 

Кузева 

с.Манастир, община 

Провадия 

Сливи – 0,36 ha 

Череши – 0,69 ha 

Прасвкови – 0,85ha 

Maточина – 0,90 ha 

Домати – 1,20 ha 

Корнишони – 0,30 

ha 

BG-BIO-05-

5240-2017-EU 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 56 

 
 

 

Патладжан – 0,20 ha 

Пипер – 0,30 ha 

„Балеви Агро”ЕООД с.Кривня, община 

Провадия 

Лавандула – 1,8993 

ha 

BG-BIO-05-

5906-2018-EU 

 

BG-BIO-05 

„ЛАКОН”ООД 

„Голямата Канара” 

ЕООД 

с.Петров дол, 

община Провадия 

Сини сливи – 

0,4683 haa 

1005277 BG-BIO-14 „СЖС 

България”ЕООД 

Иван Великов 

Димитров 

с.Тутраканци, 

община Провадия 

Бадеми 

Лешници 

01/BG746/00348/

17 

BG-BIO-03”КЮ 

СЕРТИФИКЕЙШЪ

Н”АД 

Кремена Живкова 

Дянкова 

с.Градинарово, 

община Провадия 

Орехи – 9,5649ha BG-BIO-19-

0454-2018-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

Мирослав Божидаров 

Жечев 

с.Староселец, 

община Провадия 

Oрехи – 0,1499ha BG-BIO-19-

0564-2018-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

Силвия Михайлова 

Мичева 

с.Блъсково, община 

Провадия 

Лешници – 3,0ha 

Орехи – 11,900 ha 

BG-BIO-19-

0778-2018-EU 

BG-BIO-19 

„МАКОМ 
СЕРТИФИЦИРАНЕ

” ООД 

Тони Младенов 

Михалев 

с.Блъсково, община 

Провадия 

Сливи – 1,730ha 

 

BG BIO 12 BG 

VN 321/1 

BG-BIO-12 

„ЕКОГРУПО 

ИТАЛИЯ КЛОН 

БЪЛГАРИЯ” 

 

Данните показват, че на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ от биологичното земеделие най-предпочитани за отглеждане от земеделските 

производители са орехите и пчелните семейства за добиване на пчелен мед. 

От представената информация може да се заключи, че на изследваната територия 

наличните  предпоставки за развитие на биологично производство се използват за 

развиването на такова. За да се привлекат производители, както и за да се разнообрази 

продукцията, следва да се организират информационни събития, да се популяризира 

биопроизводството, и не на последно място възможностите за пазари на биопродукция.  

Над половината от лицата, включени в базата данни на производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“, са от пчеларския сектор.  
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Предвид структурата на културите, които се отглеждат на територията, може да се 

препоръча и на производителите на някои зърнено-житни и технически култури също да 

преминат на биологичен метод на производство, тъй като биха получили перспектива за 

нови пазари, по-високи цени за реализация на продукцията си, по-висок интензитет на 

подпомагане.  

Предвид критериите за подпомагане на биопроизводителите по агроекологичните 

мерки, може да се очаква увеличаване на броя на биологичните оператори и размера на 

площите в система на контрол, както в България, така и на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, и увеличаване на видовото разнообразие на 

отглежданите по биологичен начин култури. 

На производството на биопродукти, които също са в приоритетите на програмен 

период 2014-2020 г., следва да се гледа като на резерв, който до сега не е използван 

достатъчно на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и на 

който следва да се обърне внимание. 

5.3. SWOT анализ  

SWOT-анализът се разработва на базата на представената изходна  информация. 

Главната му цел  е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните за територията 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ силни и слаби страни, както и 

на външните за организацията и/или територията възможности и заплахи.  

Вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, докато външните фактори 

(възможности и заплахи) определят състоянието на средата, в която се развива 

територията и функционира МИГ. 

 

Таблица 10. SWOT анализ  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Благоприятно географско 

местоположение на територията, 

• Ниска степен на оползотворяване на 

природо-географските условия 
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осигуряващо близост до голям 

икономически и административен център  и 

близост до автомагистрала „Хемус“, 

пристанище „Варна –Запад“ и Летище - 

Варна 

• Почвени и климатични условия, 

подходящи за отглеждане на разнообразни 

земеделски култури  

• Съхранено почвено плодородие и 

обезпеченост с поземлени ресурси - 

предпоставка за създаване на нови трайни 

насаждения, зеленчукопроизводство и 

животновъдство 

• Традиции в селскостопанското 

производство на територията - 

предпоставка за развитието му и 

повишаване на заетостта и жизнения 

стандарт на населението  

• Развито пчеларство и тенденция на 

развитие на биологично лозарство  

• Защитени територии в обхвата на 

Европейска екологична мрежа „НАТУРА 

2000”  

• Налична предприемаческата инициатива в 

селското стопанство 

• Възможности за подготовка на кадри в 

областта на земеделието  

• Достъпност на територията за развитие на 

туризъм и предлагане храни 

• Неблагоприятни климатични явления 

през зимния сезон – снегонавявания и 

заледявания, намаляващи продуктивността 

на растениевъдното производство  

• Концентрация в производството на 

зърнено-житни, технически и фуражни 

култури 

• Ограничен финансов ресурс за 

инвестиране 

• Ограничен вътрешен пазар, поради ниска 

покупателна способност  

• Слаба степен на експлоатация на 

разполагаемите ресурси в туризма. 

• Ограничени вътрешни финансови 

ресурси за развитие на територията. 

• Няма пазарно тържище на биологична 

продукция на територията 

• Биологични земеделски стопанства на 

територията със сравнително малка обща 

площ 

• Недостиг на практики за използване на 

разнообразни методи за продажба на 

биологични продукти 

• Липса на достатъчно предлагане в хотели, 

ресторанти, къщи за гости на територията 

• Недостатъчна информираност и 

неизползвани пазарни ресурси за предлагане 

на земеделски продукти и храни, 

произведени по биологичен начин 
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• Търсене на български биологични 

продукти от търговци и потребители  

• Ценови предимства на българските 

биохрани  

• Регламентирани правила и процедури 

• Липса на маркетингова реклама 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Пълноценно използване на добрите 

природо-географски условия за развитие на 

интензивно селско стопанство и 

производство на екологични чисти продукти 

с приложени методи на биологичното 

земеделие 

• Повишаване степента на защита от 

неблагоприятни последици в резултат от 

климатичните изменения 

• Развитие на предприемаческа инициатива 

в сферата на традиционните и био 

производства. 

• Разработване и внедряване на интегриран 

туристически продукт, основан на местните 

храни и традиции 

• Инвестиции в развитието на 

овощарството, лозарството, 

зеленчукопроизводството и животно-

въдството, с цел осигуряване суровинна база 

за развитие на хранително-вкусовата 

промишленост 

• Осигуряване устойчивост на 

положителната динамика в пчеларството 

• Задълбочаване на негативните 

демографски тенденции 

• Засилен конкурентен натиск 

• Невъзможност за съфинансиране на 

проектните предложения 

• Недостиг на финансови средства за 

реализиране на проекти, насочени към 

биологично и друго алтернативно земеделие 

• Влошаване на показателите за околната 

среда, засягащи и биологичното земеделие 

• Нарушаване на качеството на природните 

ресурси в следствие на антропогенната 

дейност 

• Свиване на потреблението вследствие от 

високите цени на продуктите 

• Недостатъчна популярност на 

биопродуктите 

• Неблагоприятни външни икономически 

фактори  

• Неефективно усвояване на безвъзмездни 

средства в рамките на ПРСР и СВОМР на 

СНЦ 

• Нисък доход на българския потребител 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 60 

 
 

 

• Затваряне цикъла „суровина-преработка”, 

осигуряващ, повишаване на генерираната на 

местно равнище добавена стойност 

• Производство на местни продукти с 

високо качество 

• Повишаване степента на финансово 

подпомагане от национални и европейски 

източници 

• Развитие на биологично земеделие  

• Развитие на преработката 

• Отглеждане на местни сортове и породи 

животни и алтернативни култури с уникални 

хранителни качества 

• Увеличаване на търсенето на биохрани 

чрез повишаване на информираността на 

настоящите и потенциални потребители 

• Увеличаване на биопроизводството чрез 

използване на възможностите за добив на 

диворастящи биологични продукти 

• Повишаване конкурентоспособността на 

биологичните земеделски стопанства чрез 

възможностите на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

• Риск от природни и климатични бедствия 

• Увеличаване на вносни биологични 

продукти 

 

С оглед на представените в Таблица 10. силни и слаби страни за развитие на 

биологично и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е необходимо дейността да се насочи към 

оползотворяване на възможностите за преодоляване на слабите страни и развиване и 

създаване на нови силни страни. Наличието на някои негативни тенденции в развитието 

на селското стопанство и непълноценното използване на наличните ресурси и природо-
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географски условия, пораждат необходимостта от провеждане на мерки за промени, 

които да привлекат повече производители, преработватели и търговци на земеделски 

продукти и храни, произведени по биологичен начин,  стимулиране на кооперирането 

помежду им и подкрепа за инвестиции. 

Разширяването на земеделските дейности и пълноценното използване на добрите 

природо-географски условия за развитие на интензивно селско стопанство, включително 

биологично и друго алтернативно земеделие, ще доведат до осигуряване на работни 

места. Същността на биологичното земеделие го превръща в  предпоставка за 

създаването на работни места, поради това, че биологичните стопанства са по-малки от 

конвенционалните и най-често не разполагат с много техника, същевременно 

биопроизводството налага физични и механични обработки и прибирането на реколтата 

обикновено е ръчно, с което се създава сезонна заетост. 

Биологичното производство на територията има потенциал за развитие. При това 

всеки производител трябва да направи своя избор по отношение на избора на печеливша  

стратегия за успешно земеделско производство на базата на икономическите показатели 

на стопанство си, природните условия и конкурентните предимства на бизнес средата.  

Извършеният SWOT анализ очертава потенциала за развитие на биологично и 

друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ при: 

 използване на директни начини за дистрибуция на  биопродуктите,  които 

стимулират производителите чрез постигнатите цени при плащанията; 

 предлагане на биопродукти със собствен  бранд,  което  ще изгради  и утвърди 

имиджа на биостопанствата на територията; 

 организиране на пазарни тържища на биологична продукция на територията и 

включване на местните биопроизводители в различни инициативи за сдружаване; 

 разработване и внедряване на интегриран туристически продукт, основан на 

местни биохрани и традиции. 

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ следва да набележи мерки 

за популяризиране на биологично и друго алтернативно земеделие сред местните 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 62 

 
 

 

производители, за да доведе до ефективното оползотворяване на европейски средства и 

производства, които създават предпоставка за растеж на територията чрез устойчиво 

земеделие – продуктивно и доходоносно,  запазващо ресурсите и защитаващо 

околната среда, повишаващо безопасността на храните и здравословните им качества.  

Участията в национални и международни специализирани изложения, панаири, 

борси и форуми ще допринесат за създаване на нови контакти, придобиване на 

информация за пазари, ще предоставят възможности за представяне на продукцията и 

разпознаваемостта ѝ. Освен това внимание  може да се насочи към влагане на 

инвестиции за подобряване и усъвършенстване подготовката на кадри в земеделието. 

Основната цел в тази посока в работата на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ следва да бъде ориентирана към развитието на биологично и друго 

алтернативно земеделие в синхрон с предлаганите от средата възможности, както и 

създаването на нови такива.  

Ключова задача пред СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е 

постигане на осведоменост  и създаване на интерес към производството на земеделски 

продукти и храни по биологичен начин. Важността на тази задача произтича от факта, че 

биологичното и другото алтернативно земеделие изпълнява двойна обществена роля, от 

една страна, обезпечава пазар, характеризиращ се с растящото потребителско търсене на 

биологични продукти, а от друга страна, осигурява обществени блага, допринасящи за 

опазване на околната среда и развитието на територията. 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

БИОЛОГИЧНО И ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

6.1. Финансова рамка за подкрепа на биологичното производство на 

селскостопанска продукция и ограничения 

Плащанията за биологично земеделие в ЕС започват с началото на реформите на 

Общата селскостопанска политика  в средата на 80
-те

 години на XX век. Основен фактор 

за промените е както свръхпроизводството на субсидираните култури, така и 
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нарасналата чувствителност на европейските страни към опазването на околната среда, 

биоразнообразието и хуманното отношение към животните.  

Може да се обобщи, че видовете подкрепа за развитие на биологичното 

земеделие, а и за производителите на биологични продукти в Европейския съюз (фиг.3), 

са възможни под формата на: 

 мерки в националните или регионалните програми за развитие на селските 

райони; 

 преки плащания по първия стълб на Общата селскостопанска политика, помощ 

за организациите на производителите на плодове и зеленчуци; 

 национални схеми за подпомагане, включително, когато е уместно, схеми на 

регионално равнище. 

Биологичното земеделие, благодарение на държавните субсидии и повишения 

потребителски интерес през 90-те години започва убедително да завоюва територия в 

световен мащаб. За България нарастването на броя на операторите и площите в система 

на контрол през последните години е повече от четири пъти.  

Все повече земеделски производители се насочват към този вид 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 грижа за собственото здраве – употреба на 

качествената и здравословната храна. 

През настоящия програмен период (2014-2020 г.), по Програма за развитие на 

селските райони се подпомага биологичното растениевъдство и биологичното 

пчеларство, като е предвидено подпомагане на биологично земеделие в отделна мярка - 

Биологично земеделие (Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 

„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г.). Мярката се прилага на територията на цялата страна от бенефициенти, които 

доброволно са поели ангажимента да прилагат методите на биологично земеделие в 

своето стопанство, в някое от следните направления: растениевъдство, пчеларство, 

животновъдство. 
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Фигура 3. Подкрепа за производителите на биологични продукти в Европа
10

 

                                                             
10https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic-farming-infographic3_bg.pdf  
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Кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на дейности в 

повече от едно направление за периода на прилагане на мярка „Биологично земеделие“. 

Допустими за подпомагане комбинации от направления на един и същи парцел са: 

- биологично животновъдство за периода на преход с биологично 

растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени 

площи; 

- биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражни 

култури и постоянно затревени площи; 

- биологично животновъдство за периода на преход с биологично 

растениевъдство само за постоянно затревени пасища и фуражни култури. 

Под формата на ежегодни плащания, се предоставя финансовата помощ за 

извършване на биологичните дейности, включени в подмерките и направленията като 75 

% от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 %  от бюджета на Република 

България. Финансовата помощ се предоставя за парцели, животни и пчелни семейства, 

които са одобрени за участие и за които земеделските стопани са поели задължение да 

изпълняват дейности по съответното направление за период от пет последователни 

години. 

За кампания 2017, 3625 земеделски стопани с одобрени заявления по мярка 11 

„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 са получили от Държавен фонд „Земеделие“ 

46 865 716 лева. Плащанията са по направления „Биологично растениевъдство“, 

„Биологично пчеларство“ и „Биологично животновъдство”. 

Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично 

земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. регламентира ставките, по които се превеждат 

субсидиите. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за 

земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от 

средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, а 25%  са от националния бюджет. Максималният размер на годишното плащане 

за едногодишни култури е 600 евро/ха, за специализираните многогодишни култури 

възлиза на 900 евро/ха и при друг начин на земеползване е 450 евро/ха. 
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Годишният размер на плащанията
11

, съгласно Наредба №4/24.02.2015г., в период 

на преход и годишен размер на плащанията, за преминали периода на преход е е както 

следва:  

Годишен размер на плащанията  

в период на преход 

Годишен размер на плащанията,  

за преминали периода на преход 

полски култури, вкл.  фуражни 

 – 284 евро/ха 

полски култури, вкл.  фуражни  

– 168 евро/ха 

постоянно затревени площи  

– 128 евро/ха 

постоянно затревени площи  

– 112 евро/ха 

трайни насаждения, лозя и  

маслодайна роза  

– 736 евро/ха 

трайни насаждения, лозя и  

маслодайна роза  

– 557 евро/ха 

ароматни и медицински растения  

– 515 евро/ха 

ароматни и медицински растения  

– 405 евро/ха 

зеленчукови култури  

– 575 евро/ха 

зеленчукови култури  

– 399 евро/ха 

за пчелно семейство – в евро  

– 35 евро/пчелно семейство 

за пчелно семейство –  

25 евро/пчелно семейство 

едри преживни животни (говеда и биволи),  

отглеждани за мляко – 230 евро/ха 

едри преживни животни (говеда и биволи),  

отглеждани за мляко – 77 евро/ха 

едри преживни животни (говеда и биволи),  

отглеждани за месо – 160 евро/ха 

едри преживни животни (говеда и биволи),  

отглеждани за месо – 63 евро/ха 

дребни преживни животни  

(овце и кози), отглеждани за  

комбинирано производство  

(мляко и месо) – 122 евро/ха 

дребни преживни животни  

(овце и кози), отглеждани за  

комбинирано производство  

(мляко и месо) – 90 евро/ха 

Общата селскостопанска политика претърпя през годините пет големи реформи. 

На практика те поставят пред ОСП нови цели:  

                                                             
11Наредба №4/24.02.2015г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 
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 икономически – гарантиране на продоволствената сигурност чрез 

жизнеспособно селскостопанско производство, подобряване конкурентоспособността и 

разпределението на ползите в рамките на веригата за предоставяне на храни;  

 екологични – устойчиво използване на природните ресурси и борба с 

изменението на климата;  

 териториални – осигуряване на икономическата и социалната динамика в 

селските райони.  

ОСП до 2020 г. запазва много от позитивите на отминалите периоди, въвеждайки 

същевременно някои новости. Те са основно по структурата на подпомагането.  

Реформите в ОСП за програмния период предвиждат тридесет процента от 

директните плащания (Таблица 12.) да бъдат отделени за т. нар. „зелени директни 

плащания”. Биологичните производители ще получават безусловно „зелени директни 

плащания” за площите в система на контрол.  

Развитието на земеделието в ЕС след 2014 г. и финансирането му е все по-тясно 

свързано с темата екология и устойчиво използване на природните ресурси. Очаква се 

Мярка „Биологично земеделие“ да има положителен ефект и принос към устойчивото 

развитие на селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на 

последиците от изменението на климата и подкрепата на малки и средни ферми, 

повечето от които са семейни.  

 

 Таблица 11.   Национални  тавани на директни плащания, в хиляди EUR 

 

Календарна 

година 
2015 2016 2017 2018 

2019г. и 

следващата 

година 

Белгия 536 076 528 124 520 170 512 718 505 266 

България 721 251 792 449 793 226 794 759 796 292 

Чешка Република 874 484 873 671 872 830 872 819 872 809 
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Дания 916 580 907 108 897 625 889 004 880 384 

Германия 5 144 264 5 110 446 5 076 522 5 047 458 5 018 395 

Естония 121 870 133 701 145 504 157 435 169 366 

Ирландия 1 215 003 1 213 470 1 211 899 1 211 482 1 211 066 

Гърция 2 039 122 2 015 116 1 991 083 1 969 129 1 947 177 

Испания 4 842 658 4 851 682 4 866 665 4 880 049 4 893 433 

Франция 7 553 677 7 521 123 7 488 380 7 462 790 7 437 200 

Хърватия(*) 130 550 149 200 186 500 223 800 261 100 

Италия 3 902 039 3 850 805 3 799 540 3 751 937 3 704 337 

Кипър 50 784  50 225 49 666 49 155 48 643 

Латвия 195 649 222 363 249 020 275 887 302 754 

Литва 417 890 442 510 467 070 492 049 517 028 

Люксембург 33 603 33 545 33 486 33 459 33 431 

Унгария 1 271 593 1 270 410 1 269 187 1 269 172 1 269 158 

Малта 5 127 5 015 4 904 4 797 4 689 

Нидерландия 780 815 768 340 755 862 744 116 732 370 

Австрия 693 065 692 421 691 754 691 746 691 738 

Полша 2 987 267 3 004 501 3 021 602 3 041 560 3 061 518 

Португалия 565 816 573 954 582 057 590 706 599 355 

Румъния 1 629 889 1 813 795 1 842 446 1 872 821 1 903 195 
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Словения 137 987 136 997 136 003 135 141 134 278 

Словакия 380 680 383 938 387 177 390 781 394 385 

Финландия 523 333 523 422 523 493 524 062 524 631 

Швеция 696 890 697 295 697 678 698 723 699 768 

Обединено 

Кралство 
3 555 915 3 563 262 3 570 477 3 581 080 3 591 683 

 

Търсенето на биологични продукти се увеличава всяка година. Европа е вторият 

по големина производител в света. По-голяма част от българските биологични храни и 

продукти са предназначени за външни пазари. Секторът „био” в страната се развива 

възходящо и несъмнено има бъдеще. По данни от Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция към 23.01.2018 г. са налице данни за недостиг на финансови 

средства по мярка 11 „Биологично земеделие“. През кампания 2018 се изключва 

възможността заявления да подават нови кандидати по мярка 11 „Биологично 

земеделие“. Досегашните бенефициенти не могат да разширяват ангажиментите си.  

В Бюджета на ПРСР 2014-2020 г. по мерки, лева предвидените публични средства 

за Мярка 11 „Биологично земеделие“ са 296 486 448. Очакванията са свързани със 

запазване на тенденциите за увеличаване на броя на биологичните оператори и размера 

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

отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. 

Стимулирането на подпомагането на биологичното растениевъдство, пчеларство 

и животновъдство допринася за ограничаване прилагането на минерални торове, 

пестициди, понижаване замърсяването на почвите и водите и като цяло до земеделие, 

балансирано с най-подходящите екологични и производствени практики.  

Налични са предпоставки за гарантиране на изпълнението на политиките в 

областта на надзора и контрола на биологичното производство и спазването на 

изискванията на европейското и националното законодателство, възможностите за 
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подпомагане на биологичните производители, както и популяризиране на ползите от 

биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве.  

6.2. Модел за внедряване на биологично производство в земеделско 

стопанство 

Най-важната отправна точка, за да стане дадено лице производител на 

биологични продукти в ЕС е да се спазват принципите на биологичното 

земеделие. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 889/2008 на 

Комисията определят основните правила, които трябва да прилагат биологичните 

земеделски производители. Тъй като биологичното земеделие е свързано с почвата, 

трябва да се придобият или наемат земеделски земи.  

От друга страна биологичното производство изисква ангажираност и знания, 

затова се препоръчва да се провеждат обучения за този вид земеделие и да се съблюдава 

определен модел.  

Моделът за внедряване на биологично производство в земеделските стопанства 

обхваща няколко елемента - съставяне на сеитбообращения, определяне на площите на 

културите в сеитбообращението, семепроизводство, торене, растителна защита, 

съставяне на организационно-технологична карта. 

Съставяне на сеитбообращения: планира се ротация на културите в 

сеитбообръщение може за две, три, четири години или по-дълъг период. 

Няколкократното използване на дадена площ през един вегетационен период дава 

възможност по-добре да се използват земята, материалните средства и труда. Първата 

стъпка в биологичния начин на производство на зеленчуци е планирането, което започва 

с подходящи и правилно разработени сеитбообръщения, като така се изгражда 

стратегията за поддържане на почвеното плодородие, храненето и борбата с плевелната 

растителност, болестите и неприятелите. 

За малките биологични ферми са подходящи смесените култури. Едната от тях 

трябва да бъде с ускорен темп на поникване на семената и формиране на продуктовата 

част, а другата с продължително поникване и забавено начално развитие, различен срок 

на прибиране, различна коренова система, различен хранителен режим - нужда от 

различни хранителни вещества, подходящ хабитус - растенията с по-високо стъбло да 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 71 

 
 

 

заемат средната част на лехата, съобразно агротехническите срокове. При съставяне на 

схеми за смесените култури трябва да се има предвид и това, че някои растения се 

развиват по-добре или по-зле ако се отглеждат съвместно с определени други култури. 

Определяне на площите на културите в сеитбообращението: те се определят 

големина на стопанството и потенциала за реализиране на икономия от мащаба. При 

определянето на размера на площите, заети от зеленчукови култури, включени в 

сеитбоборот може да се използва метода „анализ на критичните точки на производство”. 

Използвайки този метод се установява критичния размер на видовете площи, заети с 

култури в моделите сеитбообращения. Това е размер на площта на зеленчуковото 

сеитбообращение, при който стопанството приключва своята дейност „на нула” т.е. нито 

формира загуба, нито печалба. 

Семепроизводство: изискването за сертифицирани органични семена е основно 

изискване, съгласно европейските стандарти. Съгласно Регламент (ЕО) № 2092/91, 

растенията в органичните стопанства трябва да се отглеждат от семе или посадъчен 

материал, произведени по органичен начин. За органично зеленчукопроизводство не са 

подходящи генномодифицирани сортове. Самото производство на семена за органичното 

зеленчукопроизводство трябва да се извършва съгласно методите и принципите на това 

производство. Задължително се прилага технологията за органично отглеждане на 

съответната култура, като стриктно се изпълняват всичките й елементи. Трябва също 

така да се спазват и характерните особености на семепроизводството. Това са 

съответната пространствена изолация, осигуряване на опрашители и провеждане на 

всички мероприятия за гарантиране на сортова чистота, в това число и провеждане на 

апробацията.  

Семедобиването трябва да се извършва без прилагане на химични средства за 

обработка на плодовата продукция и получаването на семената. Забрaнено е фумирането 

(обеззаразяване с газообразни химикали) на семената. Складовете трябва да се 

обеззаразяват единствено чрез използване на естествени продукти. Качеството на 

семената трябва да отговарят на изискванията на стандарта и на правилата на 

Международната асоциация за окачествявяване на семената (ISTA).  
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Посадъчният материал трябва да бъде произведен по биологичен метод. 

Производството на този посадъчен материал също задължително се осъществява чрез 

съблюдаване принципите и технологията на органичното зеленчукопроизводство. 

Tорене: необходимите на растенията хранителните елементи в почвата се 

осигуряват чрез зелено торене и прилагането на правилни сеитбообращения и схеми, а 

друга част чрез органично торене. 

Растителна защита: при биологичното производство борбата с вредителите се 

извежда със средства, които подпомагат устойчивостта и равновесието на растенията 

(фиг. 4 ). 

 

Фигура 4. Растителна защита при биологично производство 

 

Съставяне на организационно-технологична карта: технологията за 

отглеждането и прибирането на всяка една култура в стопанството се отразява в 

технологична карта. В технологичната карта в хронологическа последователност се 

описват организационните и агротехническите мероприятия, свързани с отглеждането на 

отделните култури. Целта на разработването на технологичната карта е планиране на 

всички технологични фактори, оказващи въздействие върху равнището на средните 

добиви. Технологичните карти се съставят за всяка една култура включена в 

Обработка на почвата и 
торене, които създават 

"жива" земя 

Избор на сортове, 
съобразени с мястото и 

климатичните условия и 
устойчиви, или толерантни 
към икономически важните 

болести 

Съблюдаване на ритмичните 
процеси в природата 

Поощряване на полезните 
животни и растения 

Прилагане на помощни 
средства за директна борба с 

вредителите 
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сеитбообращение и тя съдържа две основни части – организационно-технологична и 

икономическа. 

Организационно-технологичната част се разработва на основата на агротехниката 

на отделните култури и организационно-икономическата оценка на ефективността от 

приложението на системата от машини използвани в стопанството. Тази част от 

технологичната карта се съставя в определена методична последователност (фиг. 5 ). 

 

 

Фигура 5. Съставяне на технологична карта  

 

В икономическата част на картата се отразяват разходите по изпълнението на 

всяко едно агротехническо мероприятие. Трудовите разходи се определят на база броя 

човекодни и тарифната ставка отразяваща различните качества труд използван в 

стопанството. Разходите за механизираните работи се установяват чрез 

остойностяването им по себестойност, включваща издръжката на машинно-тракторния 

парк. Разходите за транспортните мероприятия се остойностяват по специално 

разработени нормативи. Разходите за торове, семена, препарати и услуги се установяват, 
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като обемът на работата се остойностява по единична доставна цена на съответния 

материал или услуга. 

6.3. Стъпки на потенциалните кандидати за оператори в система на контрол 

на биологично производство на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“   

Законодателството на ЕС гарантира, че „биологично“ означава едно и също нещо 

за потребителите и производителите в целия ЕС. Законодателството относно 

биологичната продукция се разработва с участието на страните членки и с помощта на 

консултативни и технически комитети и експертни групи. В целия ЕС действат 

разпоредби относно веригата на доставки за биологичното земеделие — от 

производството до контрола и етикетирането. 

Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или 

поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за опазване на околната 

среда, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се 

възползват от съхранената природа, за производство на здравословни храни, за създаване 

на заетост в селските райони и повече работни места в сравнение с конвенционалното 

земеделие. Биологичното земеделие води до стабилизиране на доходите на земеделските 

стопани чрез навлизане на нови, развиващи се пазари на качествени и здравословни 

хранителни продукти, което означава и намаляване на безработицата.  

При отчитане на динамичното развитие на обществените отношения в сектора на 

биопроизводството, могат да се посочат стъпки
12

 за включване на нов оператор 

(производител, преработвател, търговец на  растения, животни и аквакултури, 

растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни) в система на 

контрол, както следва: 

 Земеделският производител заявява пред избраното от него контролиращото 

лице желанието си за сертификация в областта на биологичното земеделие (по телефон, 

на e-mail, чрез писмено запитване). 

                                                             
12www.mzh.government.bg/MZH/.../Material_Steps_Organic_Farming.sflb.ashx 
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 Контролиращото лице изпраща на оператора комплект документи за 

попълване. 

 Операторът прочита документите, попълва ги и ги изпраща или представя 

лично в офиса на контролиращото лице. 

 Контролиращото лице оценява полученото Заявление и ако то е правилно 

попълнено и придружено с всички необходими документи предлага на заявителя 

Договор за сертификация и ценова оферта. 

 При приемане на предложения Договор и ценова оферта, заявителят подписва 

и изпраща съответните документи в офиса на контролиращото лице и извършва плащане 

за първоначална проверка (инспекция) на място. 

 Контролиращото лице определя дата за първоначална проверка (инспекция) на 

място в стопанство или предприятие на заявителя, както и инспектор, който ще проведе 

проверката.  

 Ако в резултат от проведената проверка на място се установи, че стопанството 

или предприятието на заявителя отговаря на изискванията на биологичното 

производство, то бива включено в системата за контрол на контролиращото лице и 

вписано в списъка на контролираните оператори. 

 Стопанството/предприятието подлежи всяка година минимум на една пълна 

проверка на място. Броят на проверките се определя на основа на анализ на риска. 

 Проверките на място се извършват в т.нар. критични периоди, т.е. когато е най-

голяма вероятността за допускане на несъответствия с изискванията на 

законодателството. По време на проверките инспекторите проверяват съответствието на 

данните, подадени в Заявлението за сертификация, спазването на нормативните 

изисквания, документацията (дневниците и оправдателните документи) на 

стопанството/предприятието, посещават се всички производствени площи, помещенията 

за съхранение и преработка, наблюдават различните етапи на производство. 

 В резултат от проверката инспекторът попълва инспекторски доклад, който се 

подписва от контролиращото лице и от оператора. 



--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

 

 

стр. 76 

 
 

 

 Инспекторите могат да вземат проби за установяване наличието на 

неразрешени субстанции (в случай на съмнение за използването на такива или съгласно 

годишния план на контролния орган за вземане на проби). 

 Инспекторите съставят Доклад от извършената проверка, който операторът 

също подписва, след като се е запознал с неговото съдържание.   

 Докладът от проверката се оценява от контролиращото лице и ако е 

необходимо, се дават предписания за мерки, които да осигурят и гарантират 

съответствието на стопанството или предприятието с изискванията на законодателството 

в областта на биологичното земеделие. 

 6.4. Информираност за биологичното земеделие и друго алтернативно 

земеделие на територията  

В България биологичното земеделие се радва на постоянно растящ интерес от 

страна на производители и потребители. Биологичното производство расте в пъти. За 

периода от 2006 г. (годината преди присъединяване на България към ЕС) до края на 2012 

г. броят на биологичните оператори е увеличен повече от девет пъти, а площта на 

сертифицираната земеделска земя е увеличена почти седем пъти
13

. 

Увеличаващото се потребителско търсене на биологични продукти създава по-

добри възможности за всички звена във веригата на биологичното производство и 

доставки, и заедно с това дава тласък на на територията на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  Това  е така, защото биологичното земеделие е 

неразривна част от екоуправлението на селското стопанство и има многостранен 

благоприятен ефект върху устойчивото му развитие:  

 икономически – висока добавена стойност, развиващ се пазар, незаети пазарни 

ниши, експортна ориентация;  

 екологичен – съхранява околната среда, възстановява почвите и опазва 

биоразнообразието;  

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

маргинализирани и социално-уязвими групи. 

                                                             
13Атанасов, Ат. Проблеми и перспективи пред биологичното земеделие 

https://www.agriacad.bg/images/novini/Site_2_2%20(1).pdf  
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С други думи, растежът в биологичния сектор не само осигурява повече 

финансова стабилност за производители, преработватели, дистрибутори и търговци, но и 

облагодетелства селските общности. Природата на биологичното земеделие го превръща 

във фактор за създаването на работни места и благосъстояние в селските райони, какъвто 

е територията в обхвата на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, защото 

създава нови възможности за доходи, с цел използването на конкурентното предимство 

на природно-климатичните дадености и подкрепата от ЕЗФ да се преобразуват в 

икономически ползи, възможност за спиране процеса на обезлюдяването на селските 

райони. Предвид нарасналия интерес на потребителите към консумация на „био“ 

продукти, на продукти от доказан регион и др. еко храни, биоземеделието има 

възможност да поддържа своето възпроизводство в устойчиви граници, осигуряващи 

добри стопански резултати. Запазването и разширяването на възможностите за бизнес са 

силен мотив да преодоляване на негативните демографски тенденции в тези региони. 

Местната общност очаква предоставяне и поддържане на продукти и услуги, за които 

освен всичко друго има и предлагани финансови инструменти. Поради това е 

необходимо на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 

своевременно информиране и популяризиране целящо: 

1) да се представят видовете подпомагания в областта на биологичното 

земеделие; 

2) да се осигури видимост на търговци и производители на биологични продукти; 

3) земеделските производители да се запознаят с предимствата на биологичното 

земеделие и трудностите при прилагането му; 

4)  да се създадат възможности за сдружаване между биопроизводители и 

свързването в мрежа на производителите на местни продукти; 

5) да се създаде методология за организиране на панаири и други събития за 

земеделски производители  и биологично земеделие; 

6) да се разработи местна марка (наименование), която да се присъжда на местни 

производители, които произвеждат характерни продукти, поддържат високо качество, 

както и прилагат грижа за околната среда. 

Анализирането на представената информация позволява да се обобщи, че: 
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 организирането на събития, които включват демонстрация и разясняване на 

характеристиките и предимствата на биологичните продукти, е способ да се привлекат 

повече производители към нишата на биологичното производство; 

 специализирано обучение с цел да се придобият специфични знания и умения, 

за да се осигури по-квалифицирана работна сила, би оказало положителен ефект за 

развитие на биологичното земеделие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарастващото търсене на биопродукти дава възможност на биологичното и друго 

алтернативно земеделие да се докажат като перспективни. Това налага повишаване на 

информираността в земеделските производители относно търсенето на биологична 

продукция, дистрибуцията, пазарите  и технологиите на отглеждане на биопродукти.  

Основните изводи и препоръки, които могат да се направят в резултат на 

извършеното проучване са че на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ има не малък брой земеделски производители, занимаващи се с 

биологично земеделие и следователно са информирани по отношение предимствата и 

недостатъците му. При все това е необходимо е да се популяризира и повишава 

осведомеността относно възможностите, които предоставя биологичното земеделие. 

Това може да стане чрез организиране и провеждане на специализирани борси и 

обучения с цел: биологично законодателство, инструменти за финансиране на 

земеделско производство и други теми, предложени от заинтересованите лица.  

Добре би било на територията да се организират повече мероприятия като 

панаири, уъркшопи, дегустации, на които фермерите да имат възможност да обменят 

„добри практики“. Предлагането на домашни ръчно приготвени храни изработени от 

биологични продукти също е важна стъпка в посока на промотиране и популяризиране 

на биопроизводителите на територията. 

Информацията от Базата данни на производителите, преработвателите и 

търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин показва, 

че като възможности пред биологичното земеделие на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, местните селскостопански производители 

припознават преди всичко биологично растениевъдство (трайни насаждения) и 

биологично пчеларство.  

Препоръчително е да се инициират контакти като начало на местно ниво между 

настоящите биопроизводители и потенциалните кандидати от територията.  

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ следва да насочи усилия в 

посока на: 
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 увеличаване на броя на биологичните оператори и размера на площите в 

система на контрол, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по 

биологичен начин култури; 

 информиране относно инструменти за подпомагане на биологичните 

производители през периода 2014 – 2020 г. и насърчаване развитието на сектора чрез 

информационни и разяснителни дейности за ползите от и предимствата на биологичното 

земеделие; 

 създаване на карта на местните биологични производства с база данни, която 

да се популяризира на национално и европейско ниво; 

 изготвяне на събитиен календар, включващ всички форми на представяне на 

местните производители; 

 използване на регионални продукти като реклама, сувенири и подаръци за 

клиенти, партньори, гости; 

 насърчаване на предприемачеството сред иновативни земеделски стопани и 

създаване на фермерски магазини, доставки на биологични продукти по домовете, 

интернет магазини;  

 развиване на местната икономика чрез насърчаване на предприятията да 

работят съвместно  –  сътрудничат в производството, обработката и продажбата на местн 

стоки и услуги; 

 фокусиране на внимание към подобряване и усъвършенстване подготовката на 

кадри в земеделието. 

Постигането на желания ефект от прилагането на биологичното и друго 

алтернативно земеделие като адекватна стратегия за стабилно и устойчиво развитие на 

земеделските стопанства и развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“, изисква да се работи, както върху концентрацията – създаване на 

все по-големи производствени единици, така и върху специализацията, основаваща се на  

местните особености на изграждащия се биологичен сектор.  
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