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РЕЗЮМЕ — Българското земеделие е основен стратегически и приоритетен отрасъл на 

нашата страна, с благоприятни почвено-климатични условия за производство на земеделски 

продукти, в това число и биологични. В последните години се наблюдава все по-нарастващо 

търсене на здравословни и биологично чисти продукти от потребителите. Това се дължи на 

факта, че все повече хора предпочитат консумацията на продукти с високо качество, които 

са произведени чрез използването на екологосъобразни методи с грижа към околната среда.  

Целта на настоящата статия е проучване и разкриване на възможностите и 

перспективите за развитие на биологичното производство в България. Във връзка с това са 

поставени следните задачи: очертаване на предимствата и предпоставките пред 

биологичното производство; разкриване на състоянието и потенциала за развитие на 

биологичното производство в област Велико Търново; идентифициране на проблемите, 

възможностите и перспективите при производството и търговията на биологични 

продукти в изследвания район. От направеното проучване е установено, че повечето от 

изследваните земеделски стопанства в областта са в период на конверсия, като най-висок 

относителен дял на биооператорите са заетите в сектор биологично растениевъдство и 

биологично пчеларство; водещите проблеми при производството на биологични продукти са 

свързани с недостатъчни субсидии, липса на държавно подпомагане, данъчни стимули, 

трудна реализация, висок дял на ръчен труд, недостиг на работна ръка и неразвита 

преработваща база. По-голямата част от земеделските стопани предпочитат директните 

продажби – 54% – като форма за реализация на своята продукция, 39% използват и 

посредническа фирма, 25% – специализирани магазини, открити пазари и др. канали за 

успешна реализация на биопродукти. 
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_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT— Bulgarian agriculture is the main strategic and priority branch of our country with 
favorable soil and climatic conditions for the production of agricultural products, including 
biological ones. In recent years there has been an increasing demand for healthy and organic 
products by consumers. This is due to the fact that more and more people prefer the consumption of 
high quality products that are produced using environmentally friendly environmental care. 

The purpose of this article is to study and reveal the opportunities and prospects for the 
development of organic production in Bulgaria. In connection with this, the following tasks are set: 
to outline the advantages and prerequisites for organic production; revealing the state and the 
potential for development of organic production in Veliko Tarnovo region; identifying the problems, 
opportunities and prospects in the production and marketing of organic products in the area under 
study. The survey found that most of the agricultural holdings surveyed in the area are in a 
conversion period, with the highest share of bio-operators being occupied in the sector of organic 
plant growing and organic beekeeping; leading problems in the production of organic products are 
related to insufficient subsidies, lack of state support, tax incentives, difficult realization, high share 
of manual labor, labor shortage and underdeveloped processing base. The majority of farmers 
prefer direct sales - 54% - as a form of realization of their production, 39% also use a brokerage 
firm, 25% - specialized stores, open markets, etc. channels for successful realization of bioproducts. 

Keywords: organic production, bioproducts, environment, natural resources 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Един от начините за предотвратяване замърсяването на биологичното разнообразие и 

възможност за устойчиво управление на природните ресурси е именно биологичното 

производство. Потенциалът за развитие на биологичния сектор, както и прилагането на 

природощадящи методи на земеделската система, имат важно значение за повишаване на 

предприемаческата инициатива в селата. Преходът към биологичното производство на 

земеделските стопанства предоставя големи възможности по отношение не само за опазване 

на околната среда и биологичното разнообразие, но и подпомага икономическото и 

социалното развитие на селските райони (Николова, М., 2013, стр. 65). Развитието на 

биосектора акцентира не само върху производството на безопасни хранителни продукти, но и 

осигурява възможност за устойчив доход на населението, като съчетава традициите, 

иновациите и опазването на природната среда. В същото време се достига до социален ефект, 

като се създават допълнителни доходи на населението и се откриват нови работни позиции в 

сравнение с традиционното производство (Аграрен доклад, 2016, стр. 58). 

Обхватът на изследването е в област В. Търново, като представителността на извадката от 

респонденти е осигурена чрез включване на общо 28 биологични стопанства, от които 13 

растениевъдни, 13 животновъдни, включително пчелари и 2 смесени. Изравненият брой на 

анкетираните животновъдни стопанства спрямо растениевъдните се дължи на факта, че 

биологичното животновъдство през последните години бележи тенденция на увеличение, 

поради по-големите възможности за подпомагане, които предоставя Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) за периода 2014–2020 г. Изследването е реализирано чрез 

разработване и разпространяване на анкетна карта, структурирана в три раздела и включваща 

общо 36 въпроса от смесен характер. Анкетното проучване е проведено в периода март–

ноември 2017 г. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В хода на изследването са приложени различни подходи и методи, както и логико-

теоретични методи – сравнителен метод, метод на групировката, методите на анализ и синтез, 

методите на индукция и дедукция.  

За анкетното проучване се използва метода на интервюто, като за оценка на емпиричните 

данни са приложени статистически методи, графичен и табличен метод. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Една от основните европейски политики, която заема фундаментално място за подкрепа в 

развитието на българското земеделие, е Общата селскостопанска политика на Европейския 

съюз. Чрез нейното прилагане се наблюдава положителен момент относно европейските 

помощи, които се отпускат в отрасъла селско стопанство (Национална стратегия за устойчиво 

развитие на земеделието в България 2014–2020 г., 2013, стр. 4). Европейската регионална 

политика предвижда подпомагане устойчивото използване на природните ресурси по начин, 

който да опазва природата и да се подобрява стандарта на живот на населението в селските 

райони. В този смисъл биологичното земеделие може да се прилага като маркетингов 

инструмент за развитието на екологичните и икономическите земеделски практики. По този 

начин за произведената биологична продукция се осигурява достъп както на вътрешния, така 

и на европейските пазари. (Стоева, Славова, Пикард, & Георгиева, 2016, стр. 37). 

Безспорно един от най-съществените отрасли в нашата икономика е българското 

земеделие. Aграрният сектор ще продължи и занапред да играе важна роля в националната 

икономика и ще характеризира в по-голяма степен цялостното състояние на страната. От 2007 

г. България и всички земеделски производители са поставени в едни по различни условия 

относно развитието на земеделието. Нашата страна, като член на ЕС, който е една от най-

големите политически, социални и икономически организации в световен мащаб, предоставя 

нови предизвикателства пред българското земеделие. Ето защо можем да кажем, че ако до 

приемането ни в ЕС основните фактори за развитие на земеделието са вътрешни, то след 

приемането ни в членство от важно значение върху развитието на българския аграрен сектор 

оказват и външни фактори, като:  природна среда, климат, търговия, демографски промени, 

селски райони и регионално развитие и др. (Програма за приоритетите в развитието на 

българското земеделие в периода 2009–2013 г.). 

Биологичното земеделие допринася за повишаване стабилността на агроекосистемите, 

стремящо се към производството и потребяването на качествени и здравословни продукти, 

като същевременно ограничава до минимум внасянето на химични средства върху околната 

среда и биоразнообразието (Николова, Линкова, & Кръстева, 2016, стр. 334). Биологичното 

производство се разглежда като алтернатива за решаване на проблема с намаляване на 

биологичното разнообразие, обезлюдяването на населението в селата и с небалансираното 

регионално развитие. Добрите земеделски практики, установени с правилата на ЕС, прилагани 

в биопроизводството, допринасят за поддържането и увеличаването на естественото 

биоразнообразие и местната флора и фауна (Григорова & Арабска, 2013, стр. 138). Ето защо 

„този вид екологосъобразно земеделие осигурява производство на безопасни храни, 

стабилизиране на работната сила в селското стопанство и нейното възпроизводство, опазване 

на природните ресурси – почва, вода, продукция и получаване на максимален икономически 

ефект при приемливи разходи“ (Николова, М., 2013, стр. 130). 

Потребителите предпочитат да консумират качествена храна, каквато биологичното 

земеделие произвежда, без използването на химикали, което допринася за по-здравословен и 

екологосъобразен начин на живот. Биологичното производство е система за управление на 

селското стопанство и за производство на безопасни храни, което съвместява най-добрите 
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екологични практики, високо ниво на биологично разнообразие и опазване на природните 

ресурси (Митова, Д., 2016, стр. 14). Потенциалът на биологичното земеделие съдейства за 

стабилното икономическо развитие на земеделските стопанства и има жизнено важно 

развитие на селските райони. Развитието на биологичното производство е акцент на аграрната 

политика, основана на първостепенната грижа за околната среда с цел съхраняване на 

природощадящо и икономически ефективно земеделско стопанство (Джабарова & Лулчева, 

2012, стр. 40). 

За област Велико Търново биологичното земеделие е представено в две главни 

направления: 

 Биологично растениевъдство – зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, трайни 

насаждения и лозарство; 

 Биологично пчеларство. 

Важно е да се посочи, че по-голямата част от изследваните земеделски стопанства са в 

преходен период (период на конверсия) за получаване на необходимия сертификат за 

биологични стопани. Основният предмет на дейност на повечето стопанства са производство 

и търговия на селскостопанска продукция. От семковите овощни видове най-много се 

отглеждат ябълки и круши, от костилковите овощни видове – череши, вишни, кайсии, 

праскови и сливи, а от черупковите овощни видове – най-вече орехи и лешници. Висок е 

процента на земеделски стопани, които се занимават с биологични пчелни семейства и пчелни 

семейства в преход. 

Според организационно-правната форма анкетираните земеделски стопанства могат да 

бъдат разпределени, както следва (вж. Фигура 1): 

Първо, най-висок относителен дял на биооператорите в сектор биологично 

растениевъдство и биологично пчеларство заемат земеделските стопани (ЗС) – 45%; 

Второ, със сравнително не толкова значима разлика заемат Едноличните дружества с 

ограничена отговорност (ЕООД), заети в сектор биологично производство, а именно 38%; 

Трето, с по-нисък относителен дял са Дружествата с ограничена отговорност (ООД) – 11%; 

Четвърто, с най-нисък относителен дял са Едноличните търговци (ЕТ) заети в биосектора, 

съответно 6%. 

От посочените данни за разпределяне на земеделските стопанства в изследвания район е 

видно, че в най-висока степен са регистрираните земеделски стопани, които прилагат добри 

производствени практики за разнообразяване на своята икономическа дейност с цел 

съживяване на местната икономика. 
 

 

Фигура 1. Разпределение на земеделските стопанства според  

организационно-правната форма 
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Данните от изследваните земеделски стопанства показват, че 46% развиват растениевъдна 

дейност, в т.ч. 25% се отнасят за черупкови овощни видове, като тук най-голям интерес има 

производството на орехи и лешници, 11% костилкови и ягодоплодни овощни видове – 

череши, вишни сливи, малини, ягоди и арония, с по 4% се разпределят на зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство и винени лозя. 46% от анкетираните стопанства се падат на 

животновъдството, включващо пчелните семейства – биологични и в период на преход,  а 

само малка част от тях – 8% – съчетават растениевъдна и животновъдна дейност, т.е. развиват 

смесено стопанство (вж. Фигура 2). 
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Фигура 2. Дял на земеделските стопанства според основния  

предмет на дейност 

 

Половината от анкетираните земеделски стопани (50%) определят, че условията за аграрен 

бизнес в България през последните 5 години се подобряват, други 29% – че не се променят и 

21% от респондентите оценяват, че се влошават (вж. Фигура 3). Тъй като България е член на 

ЕС, това предоставя нови по-големи възможности на земеделските стопани за развитие на 

техните стопанства при прилагането на мерките за подкрепа по ПРСР за периода 2014–2020 

г., свързани с повишаване на модернизацията и технологичното обновление на стопанствата, 

разнообразяване на земеделските и неземеделските дейности, възможности за инвестиции в 

развитие и иновации и др. 
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Фигура 3. Условия за аграрен бизнес в България през последните 

5 години 

 

Резултатите от изследването относно възможностите за повишаване на средните добиви 

при биологичното производство показват, че за 46% от анкетираните лица, които се занимават 

с отглеждане на растениевъдни култури, е нужно да се увеличи делът на поливните площи, а 

за 39% от анкетираните е необходимо подобряване на биологичната растителна защита, и 32% 

от респондентите посочват подобряване на технологията. За останалите 25% е важно да се 

засилят обучението на биопроизводителите и биологичното торене, а само 11% от тях желаят 

промяна в сортовия състав (вж. Фигура 4).  
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Фигура 4. Възможности за повишаване средните добиви  

при биологичното производство 

 

Всичко това доказва необходимостта от своевременно обучение на земеделските стопани, 

които практикуват биологичните методи на производство. За тази цел трябва да се 

организират тематични семинари, конференции, симпозиуми с акцент върху добрите 

растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието, изискванията за 
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сертифициране и изпълнение на поети ангажименти при биологично производство, както и 

консултирането на земеделските стопани за законодателната рамка в сектора. Някои от 

анкетираните лица, занимаващи се с растениевъдна дейност, споделят, че нуждата от 

повишаване на средните добиви при биологичното земеделие е свързано и с пазара на 

продукцията, т.е. ниските изкупни цени и липсата на реален пазар не позволяват увеличаване 

на разходите по тяхното отглеждане.  

Ранжирането на проблемите при производството на биологични продукти е представено 

на Фигура 5. Сред водещите проблеми се открояват недостатъчните субсидии – 53% и 

трудната реализация в нашата страна – 50%. 

 

 

Фигура 5. Разпределение на проблемите при производството  

на биологични продукти 

 

46% от анкетираните посочват високия дял на ръчен труд, 28% от респондентите 

отбелязват финансирането на дребните производители и недостиг на качествена работна ръка. 

Други 14% от анкетираните стопанства отговарят, че е налице неразвита преработваща база, 

7% посочват липса на машини и техника за обработка, както и проблеми с доставката на 

биологичен разсад. Честата промяна в законодателството води до несигурност сред 

земеделските стопани, ограничените субсидии постепенно намаляват, което ще унищожи 

малкия бизнес в производството на плодове и зеленчуци. В повечето случаи от отпуснатите 

пари от ЕС се възползват големите стопанства, а малките биват ощетявани. Друг важен 

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

преработката на първичната биологична продукция, което е и основна причина, добавената 

стойност от този вид производство да се изнася извън България. 

Почти три четвърти от земеделските стопанства (68%) определят, че българските 

биологични продукти имат сходно качество по отношение на вносните и посочват, че 

българският пазар има възможност за развитие в тази пазарна ниша. Останалите 29% 

конкретизират, че българските биопродукти имат значително по-ниска себестойност от 

вносните и само 14% отбелязват, че българските потребители са много добре запознати по 

въпросите, свързани с биопродуктите (вж. Фигура 6).   
 



Eastern Academic Journal                                                                                                         ISSN: 2367-7384 

                                                                                                                                         Issue 4, pp. 41-51, December, 2017 
 

48 

www.e-acadjournal.org 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Българският пазар има потенциал за 

развитие на тази пазарна ниша

Българските биопродукти са със същото 

или с по-високо качество от вносните

Българските биопродукти са с по-ниска 

себестойност от вносните

Българските потребители са доста 

информирани по темата за …

68%

68%

29%

14%

 

Фигура 6. Фактори, благоприятстващи реализацията на произведените  

в България биопродукти 

 

Съществуващият пазарен потенциал в развитието на биосектора е изправен пред 

предизвикателството да произвежда и предлага качествени биологични продукти от 

иновативни земеделски фермери. Интересът от страна на българските потребители към 

биопродуктите непрекъснато се увеличава, защото това е продукт, проверен от 

сертифицираща организация, установила липса на пестициди и генно модифицирани 

организми. Те осъзнават по-високото качество на биологичните продукти, ползите, от тяхната 

консумация като здравословна, чиста и безопасна храна. 

На Фигура 7 са представени най-често използваните канали за дистрибуция на биологична 

продукция. Земеделските стопани, попълнили анкетата, са посочили като най-разпространена 

форма на дистрибуция директната продажба до крайните потребители – 54%, на второ място 

посредническа фирма или организация – 39%, на трето място като канал за дистрибуция 

стопанствата са отбелязали специализираните магазини или щандове – 25%, на четвърто 

място респондентите определят дистрибуция на вериги магазини – 14%, на пето място – 

фермерски пазари – 11% и на последно място електронната търговия – 4%. 

Директните продажби като водеща форма на реализация предоставят много предимства 

пред земеделските стопаните и потребителите, а именно създава се пряк контакт между 

производители и потребители, което има съществена роля по отношение произхода и 

качеството на биопродуктите, налице са по-ниски цени вследствие от ограничаването на 

посредници при дистрибуцията. Потребителите могат да получат по-пълна информация за 

техните потребителски предпочитания и вкусове. Освен това потребителите имат достъп до 

богат асортимент, свежи и качествени продукти на достъпни цени. По отношение на 

фермерските пазари в бъдеще се очаква този процент да нарасне, тъй като все повече се 

организират и откриват специализирани фермерски пазари за биопродукти. Фермерските 

пазари добиват все по-широка популярност, защото носят икономически, социални и 

екологични ползи както за местното население, така и за развитие на малките населени места. 

Те допринасят едновременно както за повишаване стандарта на живот, така и за все по-

голямата информираност и взискателност на потребителите към качествените хранителни 

продукти. 
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Фигура 7.  Канали за дистрибуция на биологичната продукция 

 

На въпроса, имат ли желание да разширят своята продуктова гама, 44 % посочват 

положителен отговор и смятат, че желаят да разширят своето производство, като отглеждат 

нетрадиционни култури, но с подсигурен пазар, други 6% имат възможности за култивирано 

отглеждане на нетрадиционни лечебни растения, както и отглеждане на етерично-маслени 

култури (лавандула, маточина, мента или друга култура). Освен това някои земеделски 

стопанства в момента на тяхната дейност развиват вече и конвенционално производство и се 

разширяват в посока зеленчукопроизводство. Други от запитаните отговарят, че в момента 

отглеждат орехоплодни овощни видове и имат желание да разнообразят стопанството си, като 

започнат да практикуват биологично пчеларство и по-точно производство и пакетиране на 

мед и пчелни продукти. 

На Фигура 8 е представена оценката на потенциала за развитието на агробизнеса в региона. 

43% от анкетираните стопани оценяват потенциала за развитието на агробизнеса им в региона 

като добър, други 29% – като задоволителен, едва 21% – като много добър и само 7% – като 

нисък. От тези проценти следва, че съществува потенциал за развитие на агробизнеса в 

региона, а оттук и на биологичното производство като една възможност за успешен бизнес на 

млади агропредприемачи. 

 



Eastern Academic Journal                                                                                                         ISSN: 2367-7384 

                                                                                                                                         Issue 4, pp. 41-51, December, 2017 
 

50 

www.e-acadjournal.org 

 

Фигура 8. Оценка на потенциала за развитието на агробизнеса в региона 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от проведеното задълбочено научно изследване относно производството и 

търговията на биологична селскостопанска продукция в област Велико Търново ни дават 

основание да направим следните по-важни изводи и обобщения: 

 повечето от изследваните земеделски стопанства са в период на конверсия, като най-

висок относителен дял на биооператорите са заетите в сектор биологично растениевъдство и 

биологично пчеларство. Нарастващият брой на биологичните производители е следствие на 

по-големите възможности, предоставяни по ПРСР за периода 2014–2020 г. По-този начин се 

създава благоприятна среда за стимулиране на предприемаческата активност сред младите 

фермери като пример за успешен бизнес модел, допринасящ за опазване на околната среда и 

съживяване на местната икономика.  

 водещите проблеми при производството на биологични продукти в изследваната област 

са свързани с недостатъчни субсидии, липса на държавно подпомагане и данъчни стимули, 

трудна реализация в нашата страна, висок дял на ръчен труд, недостиг на качествена работна 

ръка и неразвита преработваща база. 

 по-голямата част от земеделските стопани предпочитат директните продажби – 54% – 

като форма за реализация на своята продукция, защото се изгражда доверие у потребителите и 

се осъществява обратна връзка на информация, което е основа за по-дълготрайни отношения 

между тях. Също така 39% използват и посредническа фирма, 25% – специализирани 

магазини за здравословни храни, открити пазари и др. канали за успешна реализация на 

биологичната продукция. Целта е да се предлагат местни и автентични продукти, да се 

подкрепят малките семейни ферми, да се продължи съхраняването на българските традиции и 

култура и популяризиране на екологично чистата храна. 
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