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Изготвянето на настоящиящия доклад е възложено от МИГ Тервел-Крушари с договор № 

РД 50-97/U-8/2 от 20.03.2013 г. на СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОКОНСУЛТ” след проведена 

обществена поръчка с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и 

анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и 

Крушари” по Обособена позиция 3. 

 

Цялата отговорност за съдържанието на доклада, включително изводите и препоръките се 

носи от СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОКОНСУЛТ” и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на МИГ Тервел-Крушари или 

Европейския съюз. 
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1. Специфика на биологичното производство 
Основна разлика между биоземеделието и конвенционалното земеделие е, че в 

биоземеделието почвеното плодородие се подобрява чрез управление на органичната 

материя. Използват се органични торове (оборски тор, компостирани растителни, 

животински и битови, остатъци, бактериални торове и др.). 

Освен като органично в отделните литературни източници за това производство се 

използват още и термините биологично и екологично. От около 30 години терминът 

"органично земеделие" е въведен на международно ниво чрез основните стандарти за 

органична продукция, формулирани от Международната федерация по органично земеделие 

(IFOAM). Те са основа за разработването на стандарти, използвани от различните 

организации, сертифициращи този вид земеделска продукция в много страни. Терминът 

"органично земеделие" се е наложил в английско говорещия свят, като метод, при който се 

спазват екологични принципи на производство. В много други страни поради спецификата 

на националния език се използва терминът "екологично" земеделие (Германия, Швеция, 

Дания, Норвегия), като консуматорите в тези страни разпознават органичната продукция под 

това название. Други страни използват термина "биологично земеделие" (Швейцария, 

Австрия, Италия, Франция). На базата на тези традиции Европейската комисия включва в 

наредба 2092/91 и трите термина (органично, екологично, биологично), включително 

съкращенията, като "био" или "еко" в официалните европейски езици. 

1.1. Нормативна уредба на биологичното производство и 
европейско финансиране за 2014-2020 г.  

 

Традиционно в развитите страни а напоследък и у нас все повече нараства броят на 

стандартите за производство на безопасни храни. Органичното производство е строго 

регламентирано производство. То спазва и се развива съгласно изискванията на 

законодателството в страната и ЕС.  

Добрите земеделски и екологични условия (ДЗЕУ) се въвеждат с помощта на 

специално разработени за условията на нашата страна Национални стандарти и са 

свързани с опазването на почвата от ерозия, запазване на структурата и органичните 

вещества в нея. Друга група стандарти са свързани с минимално ниво на поддръжка на 

местообитанията, за да се избегне тяхното влошаване. 

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски 

стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават 

подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика /ОСП/, 

допълнитерните нацонални доплащания и следните мерки от Програмата за развитие на 

селските райони: 

 Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските  райони; 

 Плащания на земеделските стопани за природни ограничения, различни от 

планинските райони; 

 Агроекологични плащания; 

 Плащания по НАТУРА 2000 за земи; 

 Плащания по НАТУРА 2000 за гори. 

 

Нормативна база за биологично производство е дадена в Приложение 1. 
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От 2012 г. съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009 Законоустановените  

изисквания за управление, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) №  

73/2009 стават задължителни за земеделския стопанин, който получава директни  

плащания. Тези изисквания и задължения не са нови за земеделския стопанин, тъй като  те 

са част от съответното секторно законодателство, прилагано до момента. Те ще  

продължат да бъдат прилагани и контролирани в рамките на секторното  законодателство. 

От 2012 г. започва да се прави връзка между Законоустановените  изисквания за 

управление и директните плащания, които получава земеделският  стопанин. 

 
В хода на дебатите относно бъдещето на ОСП на ЕС Европейската комисия излезе с 

предложение за регламент за установяване на правила за директни плащания за 

селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата 

селскостопанска политика. Новият регламент предвижда създаване на единна схема за 

директни плащания, наречена „Схема за основно плащане" (Basic payment scheme), която 

ще се прилага за всички държави членки след 2014 г. и ще замени досега съществуващите 

Схема за единно плащане на площ и Схема за единно плащане. В основната си част 

директните плащания ще се състоят от Схема за основно (базово) плащане, което ще 

обхваща минимум 40% от финансовия пакет на страната. Европейската комисия предлага 

да се създаде и плащане за дребни (малки) селскостопански производители (до 10% от 

пакета на страната). Целта е опростяване реда за кандидатстване на група производители, 

като те ще получават определена сума, и се предвижда да бъдат освободени от 

селскостопанските практики, изискуеми за „зелени плащания". Ново е плащането за млади 

селскостопански производители (до 2% от пакета на страната). До 10% от общия пакет за 

България може да бъде отпуснато за т.нар. обвързано с производството подпомагане. То 

може да се отпуска само на сектори или на региони от държава членка, в които 

специфични видове селскостопански практики или специфични селскостопански сектори 

претърпяват определени трудности и са особено важни по икономически и/или социални 

и/или екологични причини. В тази връзка нашата страна предвижда такова плащане за 

секторите животновъдство и зеленчукопроизводство. Предложеният от Комисията 

регламент въвежда термина „активен селскостопански производител". Чрез него се търси 

спиране на практиката за получаване на директни плащания за земи, които не се 

обработват активно. В тази връзка Комисията предлага директни плащания да не се 

отпускат на физически или юридически лица, когато е налице едно от следните условия:  

1) годишният размер на директните плащания е по-малък от 5% от общия размер на 

постъпленията, които те са получили от неселскостопанска дейност през най-близката 

данъчна година, или  

2) техните земеделски площи са основно площи, които по естествен път се държат в 

състояние, подходящо за паша или обработване, и те не извършват върху тези площи 

минимална дейност. 

Друг много важен момент в новите виждания на Европейската комисия е 

въвеждането на постепенно (прогресивно) намаляване и горна граница на плащанията. 

Размерът на директните плащания, които се отпускат на селскостопански производител 

през дадена календарна година, се намалява, както следва:  

- с 20 % за транш над 150 000 евро и до 200 000 евро,  

- с 40 % за транш над 200 000 евро и до 250 000 евро,  

- със 70 % за транш над 250 000 евро и до 300 000 евро,  

- със 100 % за суми над 300 000 евро.  
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Постепенното намаляване и определяне на горна граница на плащането ще се 

изчислява след изваждане на заплатите, които действително са заплатени и са декларирани 

от селскостопанските производители през предходната година, включително данъците и 

вноските за социално осигуряване свързани с трудовата заетост. 

През 2016 г. размерът на директните плащания за земеделските стопани ще 

достигнат разрешения за страната ни размер от 860 милиона евро. Плащанията ще стават 

не на единица площ, както е в момента, а на стопанство. При наложените тавани - от 150 

до 300 хил. евро, не може да се прогнозира колко точно ще бъде размерът им за отделния 

производител. Очаква се двойно увеличение на този таван. При гарантирани приходи дори 

от 150 хил. евро годишно за малките земеделски стопанства това са много средства. Това 

налага задължително реформата в ОСП (Обща селско стопанска политика) на ЕС 

(Европейския Съюз) за да се даде шанс на много повече хора в бранша, а не само на 

големите производители. Тогава разпределението ще бъде повече за по-малките и 

средните и по-малко за големите. Европейската комисия не предвижда определяне на 

таван за новите директни плащания за така наречените зелени дейности. Те ще бъдат 

подпомагани в пълен размер. Задължение на страната ни ще бъде да гарантира, че няма да 

се извършват плащания на селскостопански производители, за които се установи, че след 

датата на публикуване на предложението на Комисията изкуствено са създали условията 

за избягване на последиците от прилагане на изискванията, като например разделяне на 

стопанствата. Средствата, които са резултат от намаленията на плащанията на големите 

стопанства, няма да се губят, а ще се прехвърлят към Програмата за развитие на селските 

райони. Всички тези предложения на Европейската комисия като въвеждане на дефиниция 

за активен фермер, таван за плащанията и схема за малки фермери целят по-добра 

насоченост на директните плащания. 

На заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел е обсъдено 

прилагането на схема за завишеното подпомагане за първите хектари на фермерите. По 

този начин ще се подпомогнат по-малките ферми, в които има по-голяма трудова заетост в 

сравнение с по-големите, които реализират икономии от мащаба”. Според предложението 

на Европейският парламент за първи хектари ще се считат първите 50 хектара от 

стопанството. Предлага се да се взема предвид средният размер на фермите, което за 

България е 6 хектара. За България е важно размерът на първите хектари да се определя от 

държавите-членки до определен лимит на ниво ЕС, без конкретна референция към средния 

размер на стопанството. 

 

1.2. Състояние на биологичното земеделие в България 

Информацията за състоянието на биологичното производство в България за 2011 г. 

се основава на данните от годишните доклади на следните официално одобрени от 

министъра на,  земеделието и храните контролиращи лица на биологично производство: 

„Балкан Биосерт” ООД; „Кю Сертификейшън” АД; „CERES - Сертификация на 

екологични стандарти” ООД; „Лакон” ООД; „Би Си Ес Оеко-Гаранти” ООД; Дружество 

„Контрол Юнион Сертификейшънс” АД; „А СЕРТ Европейска организация по 

сертифициране” АД; „Институт за контрол на биологични продукти” АД (Институт Био 

Еллас); „СЖС България” ЕООД. 

През 2011 г. продължава положителната тенденция на развитие на биологичното 

земеделие. Към края на годината общият брой на регистрираните в Министерство на, 

земеделието и храните биологични производители, преработватели и търговци е 1 054, с 

близо, 30% повече спрямо предходната година. След повече от двойно увеличение през 
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2010 г., продължават да нарастват и площите, обхванати от системата на контрол на 

биологично производство, достигайки до 26 622 ха през 2011 г. 

 
Таблица 1. Площи в биологично производство 
 

Площи в 

преход 

2011 г. 

Площи 

преминали 

прехода 

2011 г. 

Общо 

2010 г. 

Общо 

2011 г. 

Площи в система на контрол (ха) 14 718 5 900 20 320 20 618 

Постоянни ливади и пасища (ха) 1 519 2 972 3 611 4 491 

Свободна земя/угар (ха) 1 057 456 1 716 1 513 

Всичко площи в система на контрол (в преход и 

преминали прехода) (ха) 
17 294 9 328 25 647 26 622 

Диворастящи култури* (ха) 22 600 521 055 546 195 543 655 
*Диворастящите култури – гъби, билки и горски плодове се събират от сертифицирани екологично чисти райони, но 

площите не са култивирани и не се включват в графа „Всичко площи в система на контрол” 

Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното производство 

 
Като цяло, през 2011 г. се наблюдава увеличение на площите в система на контрол 

спрямо предходната година, при различна динамика за отделните видове култури. От 

растениевъдното направление на биологичното производство най-предпочитани от 

производителите са зърнено-житните култури, техническите култури и трайните 

насаждения. През 2011 г. площите, заети със зърнено-житни култури, бележат ръст от 22% 

спрямо предходната година до 6 521 ха. Отглеждат се основно пшеница, царевица, ечемик 

и ръж. Площите с ръж се увеличават два пъти и половина спрямо предходната година. 

Сериозно увеличение се наблюдава и при площите с царевица. Площите, заети с 

технически култури, също се увеличават чувствително спрямо 2010 г., докато тези, заети с 

фуражни култури от обработваеми земи (култури за зелено), бележат спад. През 2011 г. 

площите, заети с трайни насаждения, отглеждани по биологичен начин, нарастват с 11% 

спрямо 2010 г. до 6 443 ха. Особено голям е интересът към групата на орехоплодните 

видове - орехи, лешници, бадеми и кестени. Увеличават се и площите с насаждения от 

ябълки, сливи и кайсии, регистрирани в система на контрол през 2011 г. В същото време, 

през 2011 г. се отчита намаление на площите с череши, регистрирани в система на 

контрол. 

 

Таблица 2. Площи на земеделски култури, отглеждани по биологичен начин 

Вид култури 

Площи в 

преходен период 

(ха) 

Площи, 

преминали 

прехода (ха) 

Обща площ (ха) 

2011г. 2011г. 2010г. 2011г. 

Зърнено-житни култури, вкл. 

ориз 
4 980 1 541 5 339 6 521 

Технически култури - общо 

 

в това число маслодайна роза 

(Rosa damascene) 

3 350 2 495 4 913 5 845 

516 329  845 

Пресни зеленчуци, пъпеши, 

ягоди, култивирани гъби 

(общо) 

467 203 428 670 

Трайни насаждения 5 087 1 356 5 795 6 443 

Постоянни ливади и пасища 1 519 2 972 3 611 4 491 

Фуражни култури от 

обработваеми земи 

(Култури за зелено) 

771 225 3 786 996 
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в това число люцерна 
649 73  722 

Угар 1057 456 1 716 1 513 

Всичко площи 17 295 9 238 25 648 26 622 

Диворастящи култури 22 600 521 055 546 195 543 655 
* Включва и площи, които не са представени в таблицата 

Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното производство 

 
Площите, заети със зеленчуци, отглеждани по биологичен начин, през 2011 г. са в 

размер на 670 ха – с около 240 ха повече спрямо 2010 г., като увеличението се дължи на 

факта, че за първи път в системата на контрол са включени около 292 ха с артишок. 

Площите с домати и краставици се запазват, а тези с дини и пъпеши намаляват. През 2011 

г. постоянните ливади и пасища в система на контрол нарастват с 880 ха спрямо 

предходната година, докато свободната земя (угар) намалява с около 200 ха. За първи път 

в система на контрол през 2011 г. са включени и насаждения от маслини. Включването на 

култури, нетипични за нашата страна, показва ясното желание и усилията на биологичните 

производители да разнообразят видовете култури, които отглеждат. През последните две 

години сертифицираните екологично чисти площи, от които се събират диворастящи 

плодове, билки и гъби са в размер на над 540 хил. ха. 

В биологичното животновъдство също се наблюдава положителна тенденция. През 

2011 г. броят на говедата, отглеждани по биологичен начин, нараства над два пъти и 

половина спрямо предходната година – от 364 през 2010 г. до 976, като за първи път у нас 

е регистрирана и биоферма с 200 бизона. 

Броят на пчелните семейства, регистрирани в система на контрол през 2011 г. 

достига близо 59 хил., което е с около 27% повече в сравнение с 2010 г. Предпоставка за 

това увеличение е добрият прием на биологично произведения пчелен мед на европейския 

пазар. 

През 2011 г. по биологичен начин вече се отглеждат общо над 10 хил. броя овце и 

кози, като броят на козите, нараства с над 20% спрямо предходната година. Има проявен 

интерес за стартиране на биологично птицевъдство. 

 

Таблица 3. Брой животни, отглеждани по биологичен начин 
 2010г. 2011г. 

Говеда 364 976 

Овце 6 698 6 648 

Кози 2 773 3 397 

Пчелни семейства 46 429 58 855 
Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното производство 

 

В следствие на по-големия брой говеда, отглеждани по биологичен начин, през 

2011 г. нараства производството на биологично сирене и кисело мляко. В резултат на 

нарастването на броя на пчелните семейства, с 14% е увеличено и количеството на 

произведения по биологичен начин пчелен мед, спрямо предходната година. България е 

традиционен производител на различни видове биологично сертифициран пчелен мед с 

отлични качествени показатели, като голяма част от продукцията се реализира извън 

страната. 

 

Таблица 4. Продукти от животински произход, произведени по биологичен начин 
 2010г. 2011г. 

Бяло саламурено сирене (тона) 118 144 

Кисело мляко (тона) 74 194 

Пчелен мед (тона) 1 108 1 263 
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Източник: МЗХ, въз основа на данни от годишните доклади на контролиращите лица на биологичното производство 

 

През 2012 г. се очаква запазване на положителната тенденция за развитие на 

биологичното земеделие у нас. Предвижда се увеличение на броя на биологичните 

оператори, както и на площите в система на контрол и броя на биологично отглежданите 

животни и пчелни семейства. Един от факторите, допринасящ за засилване на интереса 

към биологично производство в страната е предвиденото подпомагане по мярка 214 

„Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

подмярка „Биологично земеделие” с направления „Биологично растениевъдство” и 

„Биологично пчеларство”. По тази мярка кандидатстват голяма част от биологичните 

производители в период на преход и преминали периода на преход. С официално 

одобреното шесто изменение на ПРСР са приети нови, по- високи нива на 

компенсаторните плащания за биологичните производители, което е допълнителен стимул 

за увеличаване на произведените по биологичен начин продукти. Биологичните оператори 

се подпомагат и чрез други мерки от ПРСР, като: Мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства”, Мярка 142 „Създаване на организации на производители”, 

Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 

научни знания” и др. Друг фактор за развитие на биологичното земеделие е нарастващото 

търсене набиологични продукти в световен мащаб през последните няколко години. 

Основна част от биологичните продукти, произведени у нас, се изнасят, като намират 

добър прием на европейския и световен пазар. 

През 2012 г. се очаква да се увеличи броят на контролиращите лица, получили 

разрешение от министъра на земеделието и храните за извършване на контролна дейност 

по методите на биологичното производство, което е свързано с тенденцията за ежегодно 

нарастване на броя на операторите, включени в система на контрол. 

1.3. Пазарен анализ на био продуктите 

По данни на Евростат, в края на 2007г. общата площ на земите в страните на ЕС, 

обработвани по биологичен метод, възлиза на приблизително 6,7 млн.ха, като в тях, 

поради липса на данни, не са включени площите на Дания, Румъния, Полша. Ако се 

включат данните и за тези три държави, общата сума би надминала 7 млн.ха. Най- 

големите биоземеделски площи са в Италия, Испания, Германия, Великобритания и 

Испания – около 2/3 от площите за ЕС. Броят на биологичните стопанства в ЕС надхвърля 

160 хиляди. Най-голям е броят производители в Италия, Гърция, Австрия, Германия и 

Испания. Впечатление прави бурният растеж на броя производители в Гърция – от 9 282 

стопанства през 2004г., като броят им през 2005г. се увеличава на 15 669, а през 2006 г. са 

вече 23 880. И в сферата на биологичното животновъдство Гърция показва изключително 

висок ръст – броят на биологично отглежданите свине през 2006г. се е увеличил 4 пъти 

спрямо 2004 г. и още веднъж има увеличение със 78% през 2007 спрямо 2006 г. През 2007 

г. тя е най големият производител на свине (196 хиляди), следвана от Австрия, Холандия 

(която също е увеличила за една година двойно броят отглеждани свине), Великобритания 

и Италия. По брой на отглеждани говеда стабилен лидер през последните години е 

Австрия (342 хиляди през 2007г.), следвана от Великобритания, Италия, Чехия и Швеция. 

Най-много биологично отглеждани овце през 2007г. има във Великобритания (863 

хиляди), следвана от Италия, Гърция, Испания и Словакия. За отбелязване е бурния растеж 

в Гърция, Италия и Словакия през 2005 и 2006г., като в Гърция и през 2007г. има ръст от 

66% спрямо предходната година. Най-голям е броят на биологично отглеждани птици във 

Великобритания – 4,4 милиона през 2007г. След нея се нареждат Италия и Холандия (с по 

около 1,3 млн. бр.), Австрия и Белгия ( с малко над 1млн. бр.). 
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Биологичното земеделие в България е все още слабо застъпено – като процент от 

общата земеделска площ площите за биопроизводство у нас са с най-нисък дял сред 

страните-членки на ЕС. България заема седмо място по брой специализирани търговски 

обекти в продажбата на продукти с биологичен произход, преди Финландия, Дания и 

Румъния. За периода 2006/7 година 80% от продуктите с биологичен произход в България, 

Румъния, Хърватия и Словения се разпространяват посредством конвенционалните 

супермаркети. Останалата част от продукцията се предлага чрез специализирани магазини 

за биопродукти или магазини за здравословни храни. Изключение прави България, където 

за същия отчетен период все още няма търговки обекти, специализирани в продажбата на 

органични продукти. Първият подобен магазин се появява през 2008 година в София. За 

периода 2006-2007г. на българския пазар се предлагат приблизително 300 артикула, които 

включват предимно полуготови пакетирани храни, млечни продукти и пресни зеленчуци. 

За сравнение най-богата гама продукти се предлага на потребителите от Чехия, Полша и 

Словакия – между 1000 и 2500 артикула, като в това число са застъпени основни храни и 

напитки, тестени и сладкарски изделия, зърнени закуски и др. 

Интересно проучване на пазара на биопродуктиправи консултантската компания 

Дикон Груп ЕООД. Те изготвят списък на съществуващите биологични производители и 

преработватели, и разработват „матрица”, изобразяваща пътя на биологичните продукти от 

производител до краен консуматор. Биологичното производство се разделя на следните 

сегменти, като на всеки сегмент се прави обстоен анализ: 

• Плодове и зеленчуци - свежите биоплодове почти напълно липсват на вътрешния пазар. 

В огромната си част, тези продукти са предназначени за износ. Спорадично на пазара се 

появяват под формата на конфитюри или в замразен вид дребни горски и храстови плодове 

(малини, ягоди, арония). Може да се каже, че конфитюрите са продуктът, който трайно 

присъства на пазара. Делът на произвежданите биологични зеленчуци в съпоставка с този 

на плодовете е значително по-малък - от тях се изкупува и голяма част от биологично 

сертифицирания зеленчук на дребни български производители, като консервите се 

пласират директно в канала за търговия на едро „Метро Кеш&Кери”. Други 

производители търсят път за реализация със собствени усилия, но поради малките 

произвеждани обеми им се налага да пласират продуктите на мястото на производство или 

в семейни хотели, на сергии и т.н.; 

• Мляко и млечни продукти – характерно е наличието на изключително малък брой 

участници, като до потребителски пазар на дребно към момента на изследването достига 

един единствен продукт, който е био-кисело мляко на фирма „Рима”. Причините за това 

могат да се търсят основно в нуждата от преработка на суровината. Това поражда 

необходимост от сериозни инвестиции за сертифицирането както на пасищата и 

животните на фермата, така и на производствената дейност на преработвателя. По-малки 

преработватели, желаещи да се профилират в работата с биологична продукция не 

разполагат с достатъчния за това ресурс; 

• Месо и месни продукти - и тук броят на участниците е изключително малък с тази 

разлика, че на пазара не присъства нито един краен биологичен продукт. При 

осъщественото проучване са идентифицирани трима производители. Единият отглежда 

биологично сертифицирани черни миди за износ. Другият отглежда прасета, които предава 

в кланица, която не е сертифицирана като биологична. Третият е производител на пилета и 

посочва, че производството му е изцяло биологично, но се продава в специфичен канал – 

верига ресторанти „Хепи”. Биологични животновъди на говеда и телета изцяло липсват у 

нас и това е една от причините за отсъствието на крайни продукти на потребителския 

пазар. От проведените разговори с големи български месопреработватели и търговци става 
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ясно, че съществуват нагласи за сертифициране на производството, но при липсата на 

суровина за него и предвид пазарната специфика, ще е нужен дълъг период от време преди 

реализацията на потребителски продукт. Като най-лесно осъществимо се очертава 

осигуряването на биологично сертифицирано птиче месо. По оценка на Дикон Груп 

минималният срок за лансиране на биологично сертифициран продукт от месо на пазара е 

в порядъка на 3 – 4 години; 

• Хляб и хлебни продукти - наред с производителите на млечни и месни продукти, 

българските производители на хляб и хлебни изделия не поставят приоритет върху 

лансирането на биохрани на пазара и още по-малко са в готовност да преминат към изцяло 

биологично производство. Понастоящем те са изключително притиснати от борбата за 

пазарни позиции и стремеж за поддържане на конкурентоспособност и рентабилност, като 

влагат значителна част от своя ресурс за постигане на тези цели. Реализация на биохрана 

от групата на хляба е осъществима най-рано след 3-4 години.; 

• Пчелни и билкови продукти - значителна част от продуктите се изнасят в чужбина и 

благодарение на това производителите поддържат необходимата им рентабилност. 

Потребителското търсене на пазара за храни от тази продуктова група не е силно изразено, 

като трябва да се има предвид и съображението, че те (както и консервираните плодове и 

зеленчуци) не представляват предмет на ежедневна консумация и съставляват относително 

малък дял от потребителската кошница на българина. 

Около 95% от произвежданата сертифицирана биологична продукция се изнася. 

Износът е главно за западноевропейските страни, Съединените щати и Канада и се състои 

предимно от билки – сушени и под формата на чайове, свежи, замразени или консервирани 

плодове, зеленчуци, мед, ядки. Това е продукция на отделни производители, които могат 

да предложат достатъчни количества собствено производство за износ. Това са фирми, 

които се занимават с производство, преработка и износ на биологични продукти. Тази 

група от фирми се характеризира с липса на оповестяване на биологичната им дейност в 

България. Повечето от тях са твърдо убедени, че все още е рано да се предлагат 

биологични продукти на българския пазар, поради икономическия статут на 

потребителите. Към износителите принадлежи и групата на организациите, които 

изкупуват продукция от много земеделски производители и набират необходимите 

количества, за да ги изнесат като суровина или след преработка. Повечето от тези фирми 

са специализирани в събиране на диви горски плодове или билки и преработка/пакетиране. 

 

Потребление на био продукти 

Потенциалът на българския пазар на биохрани е много по-голям от предлагането. За 

това говорят резултати от проведеното от “Дикон Груп” маркетингово проучване с цел 

оценка на възприятията и нагласите на потребителите спрямо биологичните продукти 

което вече беше цитирано по-горе. На въпроса какви биологични продукти биха купували, 

потенциалните потребители класират в низходящ ред храните по следния начин: 

• Млечни продукти биха купували 56,13%; 

• Зеленчуци – 49,80% 

• Месо и колбаси – 41,50%; 

• Плодове – 31,40%; 

• Сокове и напитки – 25,30%; 

• Хляб и хлебни изделия – 17,68%; 

• Детски храни – 14,25%; 

• Мед – 12, 93%; 

• Чай – 12,66%; 
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• Конфитюри – 12,66%; 

• Диетични храни – 11,08%; 

• Подправки – 8,71%. 

Допитването на “Дикон груп” е проведен сред потребители на биологични храни, 

интервюирани в различни търговски обекти на територията на София и Пловдив. 

Изследването е интересно с изводите си, които могат да се отнесат до активния потребител 

на биохрани, живеещ в голям град (София, Пловдив). 

По отношение на равнището на осведоменост, разбиране и разпознаваемост, 

резултатите от проучването показват, че: 

 Първоначалната информация за биологичните продукти се получава главно от 

близки, приятели, колеги (32,86%). Информацията “от уста на уста” е най-

разпространеното средство за получаване на информация за този вид продукти. 

Едновременно с този източник на информация, трябва да бъде отчетена и ролята на 

масмедиите и рекламата (28,57%). Аналогично на страните със зараждащ се пазар 

на биологични продукти, в България масовата реклама и персоналните контакти са 

най-силните средства за разпространение на първоначална информация. 

 Наличната информация е недостатъчна. Нужна е допълнителна информация за 

произхода (37%), за състава на продуктите (37%), както и за техните предимства и 

ползи (26%). Правилата за производство и сертификация, както и ползите от 

биологични продукти, се нуждаят от допълнително разясняване и популяризиране. 

 Биологичните продукти са определени от анкетираните по различни начини: 

продукти, произведени под стриктен контрол, съответстващи на определени 

стандарти, незамърсяващи околната среда, полезни за здравето и други аналогични 

определения. Отговорите могат да бъдат обобщени в следните групи: екологично 

чисти продукти − 25%; здравословни продукти − 9%; натурални, естествени 

продукти (от растителен и животински произход) − 7%; продукти без химични 

добавки и консерванти (произведени по биологичен начин, по определена 

технология) − 34%; продукти, отговарящи на определени регламенти за 

производство (притежаващи сертификат) − 14%; не могат да ги определят − 11%. 

 

Що се отнася до потребителско отношение и предпочитания, готовност за покупка 

и ниво на удовлетвореност, ситуацията изглежда по следния начин: 

 Съществува връзка между честота на покупките и равнището на доходите - 

основната част от покупките се извършва от потребители с високи доходи; 

 Двата основни дистрибуционни каналът са специализираните магазини за 

здравословни и биологични храни, както и веригите хипермаркети. Анкетираните 

посочват и друг продоволствен канал, предпочитан от тях − директната доставка 

(14,58%). По този начин потребителят може сам да се убеди в произхода на 

желания от него продукт, както и да получи по-пълна информация за неговите 

качества и свойства; 

 Предлагането на биологични продукти на вътрешния пазар е недостатъчно. 

Асортиментната гама е все още твърде ограничена. Голяма част от респондентите 

(31%) посочват, че желаят да закупят и други видове продукти, ако ги има в 

наличност и притежават нужното високо качество. Те са посочили като 

допълнителни продукти, които липсват до този момент на пазара: яйца, месо и 

месни продукти, млечни продукти, хляб и тестени изделия, риба и рибни продукти; 

 преобладаващата част (71%) от анкетираните са удовлетворени от качеството на 

предлаганите продукти за цената, която са заплатили; 
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Високата потребителска цена на биологични продукти е една от основните бариери 

за разширяване на пазара. Надбавката в цената е твърде различна - тя варира според 

дистрибуциония канал, а така също и между отделните продуктови групи. Най-често 

потребителите заплащат около 50−60% по-висока цена за биологични продукти в 

сравнение с аналогичните конвенционални. Около 62% от анкетираните са склонни да 

заплатят до 30% по-висока цена в сравнение с аналогичните конвенционални продукти. Но 

с увеличаване на цената, след този праг на чувствителност, делът на потребителите, готови 

да закупят съответните продукти, рязко намалява. При цена от 30 до 50% по- висока от 

тази на конвенционалните, готови да я заплатят са 11,7%, а при цена от 50 до 100% по-

висока - само 6,5%. 

Според изследване, проведено от Института по социология по поръчка на 

Българската фондация за биоразнообразие, биохраните все още не заемат съществено 

място в потребителската кошница на българите. Когато купуват хранителни продукти – 

46,5% от анкетираните се интересуват от техния произход, приблизително толкова не се 

интересуват – 45,8%. Същият дял отговори има и за незаинтересованите от биологичните 

храни. По този въпрос има ясна поляризация на мненията. Много важно е недостатъчното 

доверие в производителите – 83,8% отговарят, че не вярват на хората, които предлагат 

продуктите си като биологични храни на пазара. Доверяващите се на производителя са 

16,2%. Мнението е повторено и според друг въпрос, отнасящ се до биологичните храни – 

Какво мислите за тях? Най честият отговор е – търговците мамят с етикета “биопродукт” - 

41.6%, няма достатъчно предлагане – 18.2%, предимно според жителите на областните 

градове, „много са скъпи”, твърдят 15% от анкетираните. 
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2. Пригодност на агроекологията в региона 

2.1. SWOT анализ на биологичното земеделие в региона  

 

Възможностите за въвеждане на биологично земеделие са оценени чрез SWOT 

анализ. В рамките на този анализ са определени основните силни и слаби страни на 

сектора, както и възможностите и заплахите пред неговото развитие. На база експертни 

оценки са съставени матрици на взаимодействие между четирите фактора. Чрез точкова 

система е оценено дали силните страни помагат да се оползотвори дадена възможност и 

дали те помогат за предотвратяване на заплахите, също така е оценено и дали слабите 

страни ни създават затруднения при оползотворяване на възможностите и предотвратяване 

на заплахите. Точковата система включва следните оценки: „0” – няма значимост; „1” – 

слаба значимост; „2” – силна значимост; „3” - има много силна значимост между 

изследваните фактори. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

o Екологично чист район 

Регионът се определя като екологично чист. Факторите, допринесли за 

формирането на района като екологичен парк са структурните промени на земеделието 

през последното десетилетие в страната. Негативни тенденции като ниската 

интензификация на производството, разпокъсаност на земеделските площи, обезлюдяване 

на района и ниския инвеститорски интерес в сектор селско стопанство, днес определят 

един потенциал за производството на биологични земеделски продукти в общините Тервел 

и Крушари.  

o Висока мотивация за развитие на земеделие в региона 

Селското стопанство заема водеща роля в развитието на регионалната икономика. 

По-голямата част от населението се занимава със земеделие. Съхранени са традициите в 

производството и е натрупан опит. Всичко това определя потенциал за развитие на 

биологично земеделие в региона. 

o Подходящи природо-климатични условия 
Почвената покривка в областта е формирана основно върху льосова основа при 

степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - 

излужени и оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. Тези почви са 

високопродуктивни, което ги определя като икономически изгодни за отглеждането на 

селскостопански култури. В региона преобладават земи с високо почвено плодородие. 

Тези фактори са определящи за специализирането на земеделските стопанства в 

зърнопроизводствените отрасли. 

o Използване на ресурси, които не могат да се усвоят от други отрасли 
Земеделието е отрасъл, който има способност да усвоява ресурси, които останалите 

отрасли не могат да усвоят. Основно отрасъла е трудоемък и използва трудовите ресурси, 

освободени от другите отрасли. В повечето случаи това са работници с ниска или средна 

специализация, които нямат възможност да мигрират или нямат мотивация да повишат 

своята квалификация и опит. Региона се определя като един от районите на България с 

висока безработица. Биологичното земеделие може да се окаже добра алтернатива за 

намаляване на безработицата в региона и увеличаване на доходите на населението. 

Земеделската дейност е една от малкото, която може да бъде стартирана с малък по 

размер капитал. Този особеност на отрасъла, привлича незначителния по размер за 

нуждите на другите отрасли капитал. 
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СЛАБИ СТРАНИ 

o Силната конкуренция при наемане на земеделска земя 

В региона е силно присъствието на едри арендатори, специализирани в 

зърнопроизводство, които имат интерес да разширяват своето производство поради 

получаваните субсидии в този отрасъл. Това определя силната конкуренция както сред 

едрите така и сред дребните стопанства за екологично чиста земеделска земя. Фактор, 

който е важен за развитието на биологично земеделие в региона; 

o Липса на достъп до знание и информация за нови технологи 

Мнозинството от анкетираните производители изтъква недостатъчния брой 

институции и структури, позволяващи трансфер на знание в областта на биологичното 

земеделие. Според стопаните НССЗ е единствен местен орган, които предоставя такъв тип 

помощ. Необходимо е повече структури, които да осведомяват, обучават и консултират 

земеделските производители, желаещи да се занимават с биологично земеделие. 

o Липса на достъп до кредити 

Стартирането и развитието на биологично производство изисква както разходи за 

изграждане на такъв тип производство, така и последващи експлоатационни разходи. 

Според земеделските производители на територията на МИГ недостатъчното кредитиране 

на този вид дейност е основна причина, която възпира инвестициите в преминаването към 

биологично производство.  

o Трудности с реализацията на продукцията 

Според земеделците реализацията на биопродукти е фактор възпиращ внедряването 

на биологичното производство в стопанствата им. На територията на МИГ няма изградено 

и функциониращо тържище за такъв вид продукция. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

o Развитие на свързани отрасли 

База за развитието на биологичното земеделие е развитата хранително-вкусова 

промишленост в региона, както и туристическия сектор. Чрез съчетаване на биологичното 

земеделие с тези отрасли, може да се получи по-висок съвкупен ефект от отрасловото 

функциониране на икономиката. 

o Нарастване на цените на биопродуктите 
В световен мащаб се забелязва тенденцията на устойчиво нарастване на цените на 

био храните и напитките. Това определя биологичното земеделие като атрактивен отрасъл 

за инвестирани. 

o Създаване на клъстер 

Създаване на клъстер за производство на биопродукти е възможност, която ще 

способства за – осъществяване на технологичен трансфер, изграждане на трайни връзки 

между наука, бизнес и правителство, повишаване на конкурентоспособността на 

земеделските стопанства и на техните доставчици и да осигури пазар. 

o Промени в Общата селскостопанска политика на ЕС 

Селското стопанство е в основата на веригата за доставки на храни, но е много 

разпокъсано и не е достатъчно добре структурирано. За да се засили позицията на 

фермерите, Европейската Комисия предлага подпомагане на организациите на 

производителите и на междупрофесионалните организации, както и създаване на преки 

връзки между производителите и потребителите (без твърде много посредници). В този 

контекст Общата селскостопанска политика ще стимулира създаването на маркетингови 

кооперации в земеделието, избраждането на мрежи от производители и други нови начини 

на дистрибуция на земеделската продукция, позволяващи повишаването на доходите на 

фермерите. 
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ЗАПЛАХИ 

o Ниска покупателната способност на населението 
Влошената икономическа обстановка в региона е основен фактор, определящ 

трудовата миграция от региона към останали краища на страната. Този процес на 

обезлюдяване води и до понижаване на потреблението на стоки и услуги в съответния 

регион както и до обедняването му от към трудов ресурс. 

o Конкурентен внос 

Западноевропейските страни успешно развиват биологично земеделие от години. В 

резултат на това те имат натрупан опит в управелнието и регулирането на този отрасъл, 

позволяващ им да налагат конкурентен внос на биопродукти у нас. 

o Липса на информираност и доверие към био продуктите 
Ниската популярност на биопродуктите на нашия пазар е причина за свитото предлагане. 

Като цяло потребителите не са информирани за предимствата на биопродуктите. Причини 

за това се крият в ниската покупателна способност на търсенето както и утвърдения начин 

на купуване (основно потребителите, пазарят в супермаркетите, а не директно от 

биологичното стопанство). Като цяло съществува ниско доверие на потребителите към 

качеството на предлаганите хранителни продукти, така и в частност към биопродуктите. 

Това е резултат от „хитруването” на търговските посредници по веригата, които чрез 

заблуда на клиента искат да продадат продукта на по-висока цена, залгайки на ниската му 

информираност. 

o Поскъпване на суровините и материалите 

Биологичното производство на земеделска продукция изисква изпозлването на 

специфични торове и РЗ препарати, които нямат химикали в основата си. Поради тази 

специфика на производството им, предлагането на такива препарати търси по-висока цена 

на пазара. Разходите за биопрепарати са структуроопределящи за земеделските 

производители, развиващи биологично производство. В световен мащаб се забелзва 

тенденция на нарастване на цените на биопрепаратите, което рефлектира и върху 

устойчивото нарастване на себестойността на произвежданите биопродукти. 

Себестойността се повишава и поради по-ниската продуктивност, която се получава в 

биологичното земедлие. Всичко това определя поскъпването на суровините и материалите 

за производиство на биопродукти като съществена заплаха за развитието на отрасъла. 

 

Таблица 5. Взаимодействие между факторите при биологичното земеделие 
 

Възможности Заплахи 

Развитие 

на 

свързани 

отрасли 

 

Нарастване 

на цените 

на био 

продуктите 

Създаване 

на 

клъстер 

Промени 

в ОСП 

 

Ниска 

покупателната 

способност на 

населението 

 

Конкурентен 

внос 

 

Липса на 

информираност 

и доверие към 

био продуктите 

 

Поскъпване 

на 

суровините 

и 

материалите 

 

Сума: 

С
и

л
н

и
 с

т
р

а
н

и
 

Екологично 

чист район 
3 1 1 0 0 0 0  0 5 

Висока 

мотивация за 

развитие на 

земеделие в 

региона 

 

0 3 2 1 2 2 0 2 12 

Подходящи 

природни 

условия 

0 0 3 0 0 1 0 1,3 5,3 

Използва 

свободни 

ресурси 

0 1 2 0 0 0 0 0 3 

С
л

а
б

и
 

с
т
р

а
н

и
 Силната 

конкуренция 

при наемане 

на 

земеделска 

0 2 2 1 0 0 0 0 5 
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земя.  

 

Липса на 

достъп до 

знание и 

информация 

за нови 

технологии. 

 

0 1 2 0 0 2 0 2 7 

Липса на 

достъп до 

кредити 

0 1 3 2 0 0 0 3 9 

Трудности с 

реализацията 

на 

продукцията 

0 1 1 0 0 3 3 3 11 

 

Сума: 3 10 16 4 2 8 3 11,3  

Обяснителна бележка: В експертното оценяване на силните/слабите страни и възможностите/ 

заплахите в сектор биологично земеделие са взели участие трима експерта. Експертната група използва 

следната оценяща скала: „0” – няма значимост между изследваните фактори; „1” – има слаба значимост 

между изследваните фактори ; „2” – има силна значимост между изследваните фактори и „3”  -има много 

силна значимост между изследваните фактори. Във всеки един квадрант на матрицата ексертната оценка е 

средно притеглена величина. В редът ‘Сума” се сумират средно притеглените оценки в квадрантите по 

колони на матрицата. Чрез този ред се установяват най-значимите възможности и заплахи пред сектора 

биологично земеделие. Колкото е по-висока сумата за съответната възможност или заплаха, толкова по-

значима е тя според експертите. В колона „Сума” се сумират среднопритеглените оценки в квадрантите по 

редове в матрицата. Чрез тази колона се установяват най-значимите силни и слаби страни, които могат да се 

използват за да се утвърди биологичното земеделие като конкурентен отрасъл. Колкото е по- висока сумата 

за съответната силна страна или слаба страна, толкова по-значима е тя според експертите. 

 

Експертната оценка показва, че  най-значими възможности пред биологичното 

земеделие са:  

- Създаване на регионален клъстер; 

- Тенденцията на устойчиво нарастване на цените на пазара на биопродукти. 

Най-значими заплахи, които органичават развитието на сектора са: 

- Конкурентния внос; 

- Поскъпването на суровините и материалите за производство на 

биопродукти. 

Развитието на отрасъла и неговото утвържване като конкурентна структа се определя от 

следните силни страни: 

- високата мотивация на населението в региона да се занимава със земеделска 

дейност и в частност производвството на биопродукти; 

- наличието на подходящи природно-климатични условия за развитието на 

биологично земеделие в региона. 

 

Най-значими слаби страни на отрасъла са: 

- ограничения достъп на фермерите до кредитен ресурс; 

- трудностите по реализацията на продукцията. 
 

2.2. Интерес на земеделските производители към 
биологичното производство 

На територията на МИГ Тервел-Крушари от земеделските структури преобладават 

арендаторите – 33,3%, следвани от наематели – 31,0%, земеделски кооперации – 19,0% и 

земеделски стопанства – 16,7%. Арендатори, земеделски кооперации и наематели 

обработват земи над 100 дка, докато земеделските стопанства обработват земи от 10 до 50 
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дка. В сектор селско стопанство като цяло, образователното равнище на фермерите е 

добро, основно образование имат 28,8%, средно – 28,8%, средно специално образование – 

23,1%.   Специализирано висше земеделско образование имат само 12,8% и друго висше – 

7% от фермерите. Практически опит имат 100% от производителите, което компенсира до 

известна степан липсата на земеделско образование. 

В проучването на възможностите за биологично производство на територията на 

МИГ Тервел-Крушари бяха анкетирани 30 земеделски производители, като от тях 2 са 

жени. Средната възраст на анкетираните лица е приблизително 43 години, което гарантира 

че резултатите са релевантни по отношение на развитието на сектора в бъдеще. От 

анкетираните фермери, 80% имат средно образование. Мнозинството от анкетираните се 

занимават със земеделие повече от 10 години, което характеризира техните стопанства 

като структури преминали първоначалния етап на формиране и имащи опит в 

земеделската дейност. Основната юридическа форма е физическо лице, като стопанствата 

обработват площи от 4 дка до 4000 дка или обект на проучване са малките и средни 

производители, които изпитват специфични проблеми при въвеждане на нови 

производства. Земеделските производители отглеждат основно зърнени (пшеница - 31% и 

царевица – 22% от анкетираните) и технически култури (слънчоглед -17%), като отделни 

производители имат малки площи със зеленчуци и трайни насаждения (предимно 

черупкови). При равни други условия земеделските производители биха искали да 

конверсират отглеждането на тези земеделски култури в биологично производство, тъй 

като вече са изградили някакъв опит. Доходите на анкетираните лица се формират основно 

от земеделска дейност, както и от търговия със земеделски продукти, което определя, че 

тези лица имат висока степен на заинтересованост да оптимизират дейността си чрез 

въвеждане на биологично производство. 

 

Фигура 1. Специализация на анкетираните стопанства 

Говедовъдство

4%

Рапица

4%
Черупкови 

насаждения

9%

Люцерна 

9%

Слънчоглед

17%
Зеленчукови 

култури

4%

Царевица

22%

Пшеница

31%

 
 

Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

 

 

 

Проведеното проучване сред производители на територията на МИГ Тервел-

Крушари показва, че сред тях преобладава интерес към биологичното производство на 

черупкови насаждения – 44% от анкетираните са посочели този отрасъл като избор за 
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бъдещо развитие на своето стопанство. Следват зърнените култури, съответно 19% от 

анкетираните са ги посочели като перспективно биологично производство.  Най-голям 

интерес от групата на зърнените има към културите соя и леща. Отглеждането на 

етеричномаслени култури също представлява интерес за фермерите, 13% от анкетираните 

са ги посочили. 

 

Фигура 2. Интерес на земеделските производители към биопроизводството  

Зеленчукови 

култури

6%

Биволовъдство

6%

Охльовъдство

6%

Пчеларство

6%

Етерични култури

13% Черупкови

44%

Зернени култури

19%

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

 

Може да се обобщи, че растениевъдните отрасли са по-желана перспектива за 

развитие на биологично производство сред анкетираните стопани. При животновъдните 

отрасли, земеделските производители посочват охлювъдството, биволовъдството и 

пчеларството като производства, които биха могли да развиват по биологичен начин. 

 

Влияние на биологичното земеделие върху дейността на земеделските производители 

и природните ресурси 

  

Земеделските стопанства са един от основните доставчици на продоволствени стоки 

на територията на МИГ. При въвеждането на биологично производство в тях ще се 

реализират някои ефекти по веригата на доставките. Първичния ефект е повишаването на 

качеството на предлаганите храни, а вторичните ефекти са разнообразяването на 

предлагания асортимент и съхраняването на традициите в производството на местни храни 

и напитки. Според анкетираните земеделски производители най-голям принос за тяхната 

дейност при въвеждане на биологично производство е възможността да предлагат 

специфични местни продукти, които биха имали интерес за сектор туризъм. Следващ по 

степен на важност ефект от внедряването на такъв тип производство е повишаването на 

качеството на произвежданата от стопанствата продукция, съответно 28% от анкетираните 

са посочели този ефект. На последно място стопаните са посочели, че биологичното 

производство ще им даде възможност за по-близък контакт с потребителите. 
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Фигура 3.  Очаквани ефекти от въвеждането на биопроизводството върху 

интеграцията на стопанствата в хранителната верига 

28%

17%
22%

33%

Ще повиши качеството на продукцията

Разнообразяване на асортимента

По-близък контакт с поткребителите

Производство на местни и специфични продукти

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

 

Според земеделските производители, въвеждането на биологично производство в 

техните стопанства най-вече ще способства за опазване на биоразнообразието (44% от тях 

споделят това мнение), повишането на почвеното плодородие и опазването на чистотата на 

водоизточниците в региона.  

 

Фигура 4.  Очаквани ефекти от въвеждането на биопроизводството върху 

природните ресурси 
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Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 
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3. Бизнес модел на биологично производство 

3.1. Модел на клъстер за управление на производство на 
биопродукти 

С оглед на извършения SWOT анализ се определя като най-атрактивна възможността 

за създаване на регионален клъстер за производство на биопродукти. Клъстерът 

представлява интеграция на взаимно свързани индустриални отрасли, чието конкурентно 

предимство се създава и поддържа чрез активното участие на три ключови елемента 

(участника) в този процес: наука, бизнес и правителство. 

Зараждането на клъстер в определена географска зона може да бъде осъществено по 

два начина:  

o Първият е, когато съществува определено наличие на предимство във факторната 

надареност на географския регион като: специфичен климат, почва, фауна и флора 

или благоприятно месторазположение. Това условие е налице на територията на 

МИГ Тервел-Крушари. 

o Вторият начин на създаване на клъстер е чрез активното участие на 

предприемаческия фактор. Предприемачът, който е стартирал бизнес в миналото, 

станал значим и има голяма популярност днес е причина за възникването на клъстер 

и негово основно динамо за бъдещо развитие. Високата мотивация на фермерите да 

се знаимават със земеделие също е на лице на територията на МИГ-а. 

Клъстерният подход е ефективен инструмент за подобряване на 

микроикономическата и социалната среда на определен географски регион. Клъстерите 

доказват, че тяхното използване може да превърне необлагодетелствани региони в 

проспериращи. Те позволяват да се ускори процесът на технологичен трансфер в свързани 

икономически отрасли, което повишава тяхната иновативност и конкурентоспособност. За 

ефективното функциониране на клъстера е важно да се поддържа трайна и устойчива 

връзка между неговите съставни елементи. За тази цел при укрепването му е необходимо 

да се изработи ефективен модел на сътрудничество между научните среди, бизнеса и 

местните представители на властта. Това се постига чрез изграждането на институции за 

сътрудничество, които имат за цел по-добрата координация и съгласуваност на 

клъстерните елементи.  

На фигура 5 е изложен примерен модел на клъстер за производство на биопродукти 

на територията на МИГ Тервел-Крушари. 

Основното ядро на клъстера са локалните огранизации, биологичните стопанства и 

макетинговия кооператив. Те са оснивните участници по веригата „суровина-краен 

продукт”.  Клъстера има следните елементи /структури/, чиито състав и връзки определят 

конкурентоспособността му: 

Национални организации 

Като такива, които са полезни за развитието на клъстера се определят 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на икономиката, 

енергетиката и турзма, които със своите структури подпомагат развитието на регионалния 

клъстер. 

Локални организации 

Като такива се определят – местната инициативна група (МИГ), която е основна 

институция, отговорна за развитието на регионалния клъстер; кредитната кооперация, 

финансираща дейността на биологичните стопанства и маркетинговия кооператив; 

браншовите организации, представляващи интересите на фермерите, местните доставчици 

на суровини и препрати както и на потребителите на биопродукти.  
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Биологични стопанства 

Това са всички земеделски производители, които произвеждат био продукти – 

земеделски кооперации, фермерски сдружения, физически лица, фирми и др. тези 

уастници в клъстера имат най-голяма значение за развитието на спомагателните отрасли в 

клъстера като доставчиците на суровини и научно-развойната дейност (НРД). Ефективното 

обезпечаване на производството в тези стопанства е фактор за получаването на качествени 

и конкурентни био продукти, които маркетинговия кооператив може по-лесно да наложи 

на пазара. 

 

Фигура 5. Модел на регионален клъстер за производство на биопродукти на 

територията на МИГ Тервел-Крушари 

Източник: Собствена. 
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Маректингов кооператив 

Сдружаването на земеделските производители, произвеждащи био продукти в 

маркетингов кооператив е следващия важен фактор за конкурентоспособността на 

регионалния клъстер. Целта и функцииите на този кооператив е да пласира и утвърждава 

на пазара специални търговска марка био продукти, която се отличава с високо качество и 

е конкурентна преди всичко на външния пазар, на който има хроничен недостиг. 

Маркетинговият кооператив е длъжен да прилага и контролира собствена маркетингова 

стратегия. 

Доставчици 

Това са всички доставчици на торове, РЗ препарати,  оборудване и машини, 

напояване и механизирани услуги. Основни доставчици на торове и препрати, необходими 

за обезпечаването на фермите, развиващи биологично производства са местните 

лумбрикоферми и производители на биопрепрати. Те са също важен фактор за развитието 

на ядрото на клъстера.  

Научно-развойна дейност 

Важен фактор за развитието и поддържането на конкурентоспособността на 

регионални клъстер за производство на био продукти е научно-развойната дейност. В нея 

вземат участия национални университети, научни институти, националната служба по 

съвети в земеделието и консултантски фирми. За постигането на технологичен трансфер и 

ефективно внедряване на иновации в производството посредничат центровете за трансфер 

на технологии. Това са съвместни структури между наука и бизнес, извличащи печалба от 

трансфера на технологии в производстава създаващи стойност по веригата суровина-краен 

продукт. 

 Пазар на биопродукти  

Оснвоните участници на пазара са домакинствата, които си налагат здравословен 

начин на живот и обръщат внимание на начина на хранене; участниците в туристиеския 

сектор – ресторанти и хотели, посещавани от туристи, искащи да опитат традиционни 

местни храни; препработвателните предприятия, които добавят стойност към 

биопродуктите както и дистрибуторската мрежа (хипермаркети, супермаркети, тържища и 

специализирани пазари). 

В своето развитие регионалния клъстер ще преминава през следните етапи (фази):  

o Зараждане. При тази фаза от жизнения цикъл на клъстера се осъществява 

съчетаване на производствените фактори в различните отрасли, които формират 

клъстера. Този процес протича като се използват различни източници за формиране 

на конкурентни предимства. Създават се връзките между градивните елементи на 

клъстера, формират се институциите, управляващи развитието му. Характерно за 

тази фаза е, че клъстерът не е устойчив и силно зависим от взаимоотношенията на 

участниците в него. В тази фаза е необходимо активно участие на локалните 

организации – МИГ и кредитната коперация; 

o Нарастване. При тази фаза се укрепват връзките между участниците в клъстера. 

Протичат технологични и структури промени в отраслите, насочени към нарастване 

на устойчивостта на клъстера. Организационно-управленската структура се 

обособява и играе водеща роля за излизане на клъстера от тази фаза;  

o Консолидиране. При тази фаза клъстера постига потенциалната си устойчивост. 

Връзките между елементите в клъстера са устойчиви. Отрасловата структура е ясно 

обособена и с висока конкурентоспособност. Изградено е доверие между 

участниците в клъстера и те се възползват от това сътрудничество в най-голяма 

степен. Обособени са границите на клъстера. Организационно-управленската му 
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структура търси начини за взаимодействие със съседни клъстери, за да може 

конкурентните предимства да бъдат устойчиви във времето; 

o Институционализиране. При тази фаза растежа на клъстера е ограничен поради 

факта, че той е постигнал предела на своите производствени и организационни 

възможности. За да се поддържа темп на развитие е необходима силната намеса на 

институциите. След реализирането на тази фаза, клъстера става мощна институция, 

която има значително влияние върху развитието на целия географски регион, в 

който функционира; 

o Ликвидация или реорганизация. Тази фаза е неизбежна от развитието на всеки 

един клъстер. Въпреки усилията на участниците в клъстера да увеличат времето за 

протичането на предходните две фази, след известен период от време той 

преминава в последната фаза от своето развитие. Различни могат да бъдат 

факторите, тласкащи клъстера към тази фаза: изчерпване на ресурсите, 

усложняване на мениджмънта, резки промени в пазарното поведение, промяна на 

климатичните условия и пр. Целта на ръководството на клъстера е при навлизане в 

тази фаза да търси създаването на стратегически алианси с близки клъстери и по 

този начин да го реорганизира. 

В резултат на функционирането на регионалния клъстер се постигат следните 

ефектви в производството на био продукти на територията на МИГ Тервел-Крушари: 

o Натрупва се критична маса от знание, която е източник за иновативни решения за 

решаването на концептуални проблеми, ограничаващи развитието на клъстера; 

o В резултат от прилагането на тези решения се формира технологичен трансфер от 

научно-развойните организации към производството; 

o Повишава се конкурентоспособността на географския регион, където функционира 

клъстера, както и се подобрява социалния статус на населението. 

 

3.2. Модел за внедряване на биологично производство в 
земеделските стопанства  

 

3.2.1 Съставяне на сеитбообращения  

 

Сеитбообръщението представлява редуване (ротация) на културите при което на 

една и съща площ в няколко последователни сезона се отглеждат различни видове 

култури. То е планиране реда на определени култури, засадени на едно и също поле, като 

всяка следваща култура принадлежи към различно семейство от предишественика си. 

Планираната ротация на културите в сеитбообръщение може за 2, 3, 4 години или по-дълъг 

период. 

Културата, която заема най-дълго дадено поле от сеитбооращението се нарича 

основна. Освен основната има и уплътняващи култури, които се отглеждат за по-късо 

време – преди или след основната култура. Те се наричат съответно пред или след 

култури. Няколкократното използване на дадена площ през един вегетационен период дава 

възможност по-добре да се използват земята, материалните средства и труда. Правилното 

сеитбообращение повишава ефективността от прилагането на всички останали 

агротехнически мероприятия. 

В биологичното зеленчукопроизводство чрез използване на взаимоотношенията 

между отделните видове се търсят възможности за подпомагане развитието на растенията, 

повишаване на продуктивността им, също така се осигуряват превантивни мерки за борба 

срещу заплевеляването и нападението от болести и неприятели. Положителните 
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взаимодействия между зеленчуковите култури се осъществяват главно на основата на 

прилагане принципите на сеитбообръщенията, смесените култури и свързаните с това 

алелопатични
1
 отношения, отглежданена устойчиви на болести сортове. 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. 

Сеитбообращението оказва положително влияние върху почвата в няколко 

направления: 

- При редуване на културите се осигурява азот чрез използването на зелен тор преди 

отглеждането на основната култура. 

- Сеитбообръщението ограничава разпространението на плевели, болести и 

неприятели, което често се случва, когато един вид се отглежда непрекъснато на 

една и съща площ. Някои гъбни болести, като Фузариум и Вертицилиум атакуват 

само определени видове зеленчукови растения. Ако тези заболявания имат достъп 

до същите растения всяка година болестта се разпространява в почвата. Чрез 

завъртане на зеленчуковите култури всяка година и премахване на 

гостоприемниците на болестотворните микроорганизми фитопатогените в почвата 

загиват, като така се увеличава броят на зеленчуковите видове, които могат да се 

отглеждат върху нея. Някои неприятели са специфични за дадена култура. Ако тя 

не се смени с друга култура, принадлежаща към различно семейство, проблемът 

продължава, тъй като неприятелите имат непрекъснат достъп до храна. Ако обаче в 

сеитбооборота се включат бобови като следващата култура, последвани от житни, а 

след тях от лукови, неприятелите умират поради липса на храна. Ограничава се 

разпространението им. 

- При редуването в сеитбооборота на култури с дълбока с такива с плитка коренова 

система се подобрява структурата на почвата и нейното плодородие. 

- Отглеждането на един и същ зеленчуков вид на едно място изчерпва хранителните 

вещества, които се съдържат в почвата в този район. Някои зеленчуци, като маруля, 

зеле и цвекло използват големи количества азот. Ако се отглеждат на същото място 

всяка година, количеството на азот за растенията намалява, което намалява 

добивите. От друга страна някои зеленчуци като грах и фасул, обогатяват почвата с 

азот. При редуването на тези две групи култури на една и съща площ не се изчерпва 

азота в почвата. 

- Намалява се ерозията на почвата. 

 

При планирането на редуване на културите в сеитбообръщението при биологичното 

зеленчукопроизводство трябва да се спазват следните принципи: 

- Да отговарят на изискванията на биологичното зеленчукопроизводство; 

- Да се предвиждат буферни зони, като изолация от полетата с конвенционално 

производство; 

- Избират се култури, които отговарят на почвата и климата в района. Важни са 

продължителността на слънчевото греене; средната месечна, абсолютната, 

минимална и максимална температура. Там, където есенната слана пада рано не се 

отглеждат топлолюбивите култури за късно полско производство. 

- Съобразяване с наличността на оборски тор и на други органични торове. Не могат 

да се съставят правилни сеитбообръщения, в които са включени култури силно 

                                                 
1 Алелопатия - явление , при което едно растение отделя токсични ,химични бещества които подтискат растежа на съседни растения или 

своите видове в едно и също обитание. 
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взискателни към оборския тор и др. органични торове, ако те се принасят от големи 

разстояния. 

- Редуването на културите се съобразява с контрола на плевелите, болести и 

неприятели. Избират се устойчиви на болести и неприятели сортове. 

- Сеитбообръщението се съобразява с наличната техника и прилаганите обработки на 

почвата. Съображенията при обработката на почвата са главно с основната култура; 

- Опазване на водите и намаляване на ерозията. 

- Съобразяване с разпределението и количеството на валежите, относителна 

влажност на въздуха и наличието на водоизточник. 

- Отглеждане на културите в оптималния срок за съответния района. Оптималната 

дата за сеитба или засаждане се определя според изискванията на съответната 

култура, производственото направление и датата на последната пролетна и първата 

есенна слана. 

- Определяне дебелината на орния пласт, съдържанието на хумус, на азот, фосфор и 

калий в почвата и извършване на рН тест за да се планират торенето или 

подобренията на почвата за създаване на оптимално рН за растенията. 

- При определяне мястото на културите в сеитбообръщението се взема предвид 

пазарното търсене на зеленчуци в съответния сезон. Например като първа култура 

могат да се отглеждат листни зеленчуци, следвани от плодови зеленчуци, след тях 

кореноплодни, следвани от бобови и след тях житни. 

- Не трябва да се отглеждат само доходни и рентабилни култури (домати, пипер, зеле и 

др.) или само такива подобряващи почвеното плодородие (бобови). 

- Редуването се съобразява и с изискването пълноценно да се използват хранителните 

елементи от целия обработваем почвен слой чрез редуване на култури с по-плитка и 

по-дълбока коренова система. 

- Съществуват няколко вида сеитбообръщение в зависимост от съотношението на 

културите: чисто зеленчуково; зеленчуково – фуражно; фуражно – зеленчуково; 

тревополно – зеленчуково; зърнено – зеленчуково. Броят на полетата в едно 

сеитбообръщението зависи от конфигурацията на площите, но обикновено е от 6 до 

8. При съставяне на зеленчуковите сеитбообращения трябва да се съчетаят 3-4 или 

5 култури в 1 поле. Най-напред се избира основна култура и в съответствие с нея се 

съобразяват предшествениците и втората култура. 

- Зеленчуците в сеитбообращението могат да се разделят на групи. Например в първа 

група листни и зеленчуци от семейство Зелеви, във втора група кореноплодни 

зеленчуци и в третата група бобови и други зеленчуци. След растенията от първа 

група на същата площ идват растенията от втора група, а след тях отново на същата 

площ идват растенията от трета група. 

- Съобразяване със биологични изисквания на отделните култури и изискванията им 

към предшествениците. Всяка следваща култура да принадлежи към принадлежи 

към различно семейство от предшественика си. Сеитбообращението може да 

включва и полски, фуражни и технически култури. Житните и житно- бобовите 

фуражни смеси са добри предшественици за зеленчуковите култури. 3а сеитба и 

засаждане на салати, зеле и моркови. 

 

 

 

 

Като добри предшественици за зеленчуковите култури може да се посочат 

следните: 
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Таблица 6. Добри предшественици за зеленчуковите култури 
Култури Добри предшественици 

домати, пипер и патладжан разоран тревен пласт и люцерна, всички бобови, 

тиквови и лукови култури 

краставици разоран тревен пласт, ранно главесто и цветно зеле, 

домати, пипер, патладжан, бобови култури и ранни 

картофи 

кореноплодни зеленчукови култури ранни картофи, краставици, ранно главесто и цветно 

зеле, пипер, патладжан, тикви и зеле 

дини, тикви и пъпеши разоран пласт от много годишни житни и бобови 

треви, целина, зимни житни култури, царевица, 

домати, пипер и патладжан 

лук житни 

целина, лук, краставици, грах и бакла ранно главесто и цветно зеле 

праз пипер, домати, патладжан, краставици, зеле, ранни 

картофи, бобови 

зеления фасул и зеления грах домати, пипер, патладжан, лук, зеле, всички тиквови, 

кореноплодни, царевица (за граха) 

бобови краставици, домати, лук, дини и пъпеши 

салата и спанак краставици, домати, лук, ранно главесто и цветно 

зеле 

ранни картофи краставици, лук, бобови, ранно главесто и цветно 

зеле 

 

 

Ето и някои примерни схеми: 

I Пример 

Уплътнено използване на площите и редуване на зеленчукови култури (на 

стърнище или след окопни култури), при проведена есенна дълбока оран: 

I поле - ранни домати + късно зеле 

II поле - зелен фасул + краставици. 

 

За стопанствата, занимаващи се с биологично земеделие на малки площи (каквито 

преобладават у нас), се препоръчват следните зеленчукови сеитбообръщения с 4 - 5 полета 

всяко, от които включва 3 или 4 зеленчукови култури. 

 

II Пример 

ранни картофи + късно зеле + репички 

бакла + ср. ранни домати + спанак 

зелен грах + краставици II култура + предзимен лук за зелено 

зелен фасул (зелено торене ) + късно зеле + репички 

 

 

III Пример 

лук за зелено + пипер + предзимна маруля + зелен фасул + цветно зеле + предзимен спанак 

зелен грах + късно зеле + копър + ранни картофи + краставици II култура + репички + 

предзимни моркови зелен грах (зелено торене) + краставици II култура + предзимен лук за 

зелено 

 

 

IV Пример 
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предзимен лук за зелено + диня (ранно) + предзимен спанак зелен грах + моркови + 

репички 

ранни картофи + зелен фасул II култура + репички + лук за зелено маруля + зелен фасул 

(зелено торене) + ряпа 

 

 

 

 

 

V Пример 

ранни картофи + краставици II култура + ряпа 

репички + зелен фасул (зелено торене) + предзимен спанак 

лук за зелено + тикви + копър 

бакла + ранни домати + репички 

лук зелено + ранни домати + спанак 

зеле + краставици + фуражен грах (предзимно) 

праз + репички + предзимна маруля 

готварски тиквички + късно зеле + предзимни моркови 

 

VI Пример: 

I поле. Люцерна (клин за 3-4 години) - висококачествен фураж за животните, повишава 

почвеното плодородие, подобряване здравния статус на почвата. 

II поле.. Пшеница - зърно за пазара и слама за животните - бързо усвояване на натрупаните 

от люцерната хранителни вещества; Втора култура спанак - стокова продукция. 

III поле. Ранни картофи - стокова продукция; проблем: колорадски бръмбар - борба с 

биопрепарата Новодор; Втора култура - късно зеле и праз. 

IV поле Моркови и каба лук (смесен посев през 1 -2 лехи) - стокова продукция; подтискане 

развитието на почвени фитопатогени; взаимно предпазване от лукова и морковена муха. 

V поле. Пипер важна стокова продукция; торене с оборски тор проблеми: вирусни болести 

и Столбур; решение: кулиси от царевица, смесен посев с босилек, чубрица и Tagetis. 

VI поле. Ръж-зърно за пазара или концентриран фураж, слама за постеля, очистване на 

почвата от коренищни плевели, като балур (Sorghum) и др. След жътвата 2-3 

почвообработки с постепенно увеливаща се дълбочина за изсушаване и изтощаване на 

коренищните и кореново- издънкови плевели. Втора култура - зимен грах за зелено торене 

през пролетта. 

VII поле. Домати и праз - стокова продукция; очистване на почвата от фитопатогени. 

VIII поле. Фасул и грах - стокова продукция; обогатяване на почвата с органичен азот. 

 

VII Пример 

П
О

Л
Е

Т
А

 

МЕСЕЦИ 

I II
 

Ш
 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

I Поле 
Салата 

Ранни домати 
Ряпа 

Главесто 

зеле 

II Поле Главесто зеле Късни краставици Лук за зелено 
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VIII Пример 

 

Посочените схеми включват доста бобови култури, подходящи за зелено торене и 

то така разположени, че да има достатъчно време да се разложат в почвата след 

заораването им. За зелено торене могат да служат и растителни остатъци след прибиране 

на бобовите зеленчукови култури, които са застъпени в почти всяко поле. В тях се 

застъпва силно и предзимното производство, с което се осигурява и почти целогодишно 

покритие на почвата. 

За малките биологични ферми са подходящи смесените култури (растителни 

асоциации) – отглеждане на няколко (2-3) култури на едно място. 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 (тип, дълбочина на разпологане на основната маса 

корени), различен хранителен режим - нужда от различни хранителни вещества, подходящ 

хабитус - растенията с по-високо стъбло да заемат средната част на лехата, съобразно 

агротехническите срокове. Обикновено широчината на лехата със смесени култури е от 

1,20 до 1,50 m за да може да се обслужва. В такава леха обикновено се правят най-много 

пет реда. Не бива да се съчетават повече от 2 или 3 култури в една леха. Трябва да се 

спазват оптималните разстояния на отглеждане за да се осигури необходимата за 

растенията хранителна площ. Така се осигуряват необходимите хранителни вещства и 

нормалното огряване на почвата и долните части на растенията и достъп на светлина. 

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, като например: 

 

Благоприятни комбинаци в смесените култури са следните: 

салата/моркови 

алабаш/червено цвекло 

III Поле Лук за зелено Зелен фасул Главесто зеле Угар 

IV Поле Угар Зелен грах Пипер Спанак 

V Поле Спанак Ранни картофи Праз Репички 

VI Поле Репички Бамя Салата 
П

О
Л

Е
Т

А
 

МЕСЕЦИ 
I II

 

Ш
 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

I Поле Бакла Пипер Пшеница 

II Поле Рапица Корнишони Бакла 

III Поле Угар 
Зелен 

фасул 
Сладка царевица Пшеница 

IV Поле Бакла Консервни домати Рапица 

V Поле Угар Ранни картофи Зелен фасул Пшеница 

VI Поле Цветно зеле Бамя моркови 

VII Поле Градински грах целина Гл. зеле 

VI Поле Репички Бамя Салата 
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целина/домати, храстовиден фасул 

домати/магданоз 

фасул/целина, моркови, карфиол 

краставици/фасул, грах 

картофи/чесън, хрян 

моркови/ копър 

фасул/чубрица. 

Неблагоприятни комбинации в смесените култури са следните: 

домати - алабаш или резене 

бяло зеле - майоран 

фасул, грах - кромид лук, чесън 

всички култури - орех 

всички култури - пелин (изключение 

прави касисът). 

Комбинации за предпазване от болести и вредители са следните: 

репички, ряпа/главеста салата, алабаш, домати, пелин- срещу земни бълхи. 

моркови/лук, праз - отблъсква морковената и луковата мушица, луковия молец. 

зеле/домати, целина - срещу бялата зелна пеперуда 

домати /магданоз - срещу кафяво гниене. 

Праз/целина - срещу ръжда по целината. 

Целината, домати - срещу бяла зелева пеперуда по всички видове зеле. 

Латинка, хрян - срещу бялата зелева пеперуда листни въшки, гъсеници и мишки. 

Тагетис, невен (Саlendula) - срещу нематоди. 

Тези комбинации от растения обаче са само предпазна мярка. При нападение се 

пръска с растителни препарати. 

 

Смесени култури могат да се отглеждат по следната схема: 

ранна култура – късна салата (Х -ІV) + репички (ІІ-ІV) 

основна култура – средно ранни домати (V-Х) + магданоз (ІІ-Х) + или късно зеле 

(Х- VІІ) 

късна култура – предзимно зеле (Х-V) +  предзимни моркови (ХІІ – V) 

 

Известни са и подобряващи вкуса взаимодействия: със засаден под доматите 

магданоз, доматите получават много по-силен аромат; ментата засадена между картофи, 

води до получаването на особено ароматични клубени; репичките смесени с латинка, 

стават много по-ароматични в сравнение с комбинирането им с зелева салата. 

При смесено отглеждане може да се използват лехи в които се отглеждат 3-4 

култури – разположени според техния хабитус като например включените в следващите 

примерни схеми: 

 

I Пример 

Ранна култура 
Основна 

култура 
Късна култура 

Разположение в лехата 

репички 1 ред 

салата 2 ред 

репички 3 ред 

салата 4 ред 

репички 5 ред 

кореновиден магданоз 

средно ранни домати 

средно ранни домати 

кореновиден магданоз 

моркови 

моркови 

предзимно зеле 

предзимно зеле 

моркови 

моркови 
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II Пример 

Ранна култура 
Основна 

култура 
Късна култура (предзимно) 

Разположение в лехата 

спанак магданоз репички 

лук за зелено домати маруля 

спанак магданоз маруля 

лук за зелено домати маруля 

спанак магданоз репички 

 

III Пример 

Ранна култура 
Основна 

култура 
Късна култура 

Разположение в лехата 

салата тиквички късно зеле 

чесън за зелено   

репички зелен фасул  

алабаш,ряпа чесън за зелено  

салати тиквички късно зеле 

 

 

 

IV Пример 

Ранна култура 
Основна 

култура 
Късна култура 

Разположение в лехата 

спанак моркови спанак 

бакла лук за глави ряпа 

спанак моркови спанак 

бакла лук за глави ряпа 

спанак моркови спанак 

 

 

V Пример 
Ранна култура Основна култура Късна култура 

Разположение в лехата 

лук пипер салата 

спанак Магданоз, копър бакла 

лук пипер салата 

спанак Магданоз, копър бакла 

лук пипер салата 

 

V Пример 
Ранна култура 

(от предзимен посев) 
Основна култура Късна култура 

Разположение в лехата 

спанак грах праз 

салата тиквички късно зеле 

спанак грах праз 

салата тиквички късно зеле 
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3.2.2. Определяне на площите на културите в сеитбообращението 

Площите на зеленчуковите градини в стопанството определят неговата големина 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. 

 Установяването на критичния размер на културните видове земи в 

сеитбообращение се извършва по следната формула: 

BEP = FC / (CR-VC) 

 BEP е критичен размер площ изразен в (дка);  

CR е цена на доставка на механизирани услуги в зеленчукопроизводството, (лв/дка);  

VC – променливи разходи по използване на специализирана техника в модела 

сеитбообращение, (лв/дка). 

FC – постоянни разходи по използване на собствена техника, за извършване на 

агротехническите мероприятия, те включват: годишни разходи по амортизации, 

лихви,поддръжка и по застраховки, (лв.) 

 

3.2.3. Семепроизводство 

Изискването за сертифицирани органични семена е основно изискване, съгласно 

европейските стандарти. Съгласно регламент 2092/91 на Европейския съюз растенията в 

органичните стопанства трябва да се отглеждат от семе или посадъчен материал, 

произведени по органичен начин. За органично зеленчукопроизводство не са подходящи 

генно - модифицирани 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. 

Забрянено е фумирането (обезоразяване с газообразни химикали) на семената. 

Складовете трябва да се обеззаразяват единствено чрез използване на естествени продукти. 

За борба с мишките, които са един от основните вредители в семехранилищата не се 

използват отрови, а само капани. 

Качеството на семената трябва да отговарят на изискванията на стандарта и на 

правилата на Международната асоциация за окачествявяване на семената (ISTA). 

Установяването на сортовата чистота и оценяването на качеството на семената, звена 

задължителни в семепроизводството, се извършват съгласно прилаганата в страната система 

и организация. 

Посадъчния материал трябва да бъде произведен по биологичен метод. Част от 

зеленчуковите култури се отглеждат предварително произведен посадъчен материал или се 

размножават вегетативно. Такива култури са лука (лютивия тип чрез арпаджик), чесъна, 

картофите, хряна, ревена и др. Производството на този посадъчен материал също 

задължително се осъществява чрез съблюдаване принципите и технологията на 

органичното зеленчукопроизводство. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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3.2.4 Tорене 

В биологичното производство част от необходимите на растенията хранителните 

елементи в почвата се осигуряват чрез зелено торене и прилагането на правилни 

сеитбообръщения и схеми, а друга част чрез органично торене. 

 

 Зелено торене 

Осъществява се по няколко начина: 

Сидерация. Представлява заораване на зелените надземни части на растенията с 

оглед повишаване на почвеното плодородие. Със зелените торове се подобрява 

съдържанието на органични субстанции и се стимулира живота в почвата. За да се 

постигне това се отглеждат няколко култури, които се заорават или се окосяват преди 

цъфтежа и в прясно или леко повехнало състояние се вкарват в почвата. Зеленото торене 

бива няколко вида: 

- самостоятелно – когато когато предназначените за него култури се засяват през 

пролетта и заемат полето до есента, когато се заорават; 

- - междинно – когато сидератите се засяват като втора култура, след житни или като 

подсев в тях, който продължава да се развива след прибиране на житните; 

- откосно – окосената зелена маса се заорава на друга площ; 

- отавно – когато първият откос от сераделата, детелината, комунигата или други 

многогодишни треви се използва за фураж или за откосно торене, а вторият подраст 

се заорава на местата на които се отглеждат тези растения. 

Растенията за зелено торене са разделени на групи според тяхната значимост и 

използване: 

- бобови (легуминози) - обикновен и зимен пясъчен фий; кравешки грах, лупина 

(синя, жълта бяла, многогодишна или теснолистна), детелина, фасул, жълта и бяла 

комунига и др.; 

- небобови- синап (черен, бял или кафяв), гречиха, рапица, маслодайна ряпа, 

фазелия; зимна ръж, тагетес; спанак. 

Сеитбата на сидератите се извършва след обилен дъжд или поливка. През 

вегетацията многогодишната лупина се плеви. 

Мулчиране. Представлява покриване на почвената повърхност с окосени зелени 

растения, пресни нецъфтящи плевели, трева и други подобни, които са взети от същата 

или от друга площ. През лятото органичната маса се разгражда от почвените 

микроорганизми за няколко седмици. Ако се инкорпорира в почвата ферментацията 

протича по-бързо. 

Покриване на почвата. Различава се от другите два способа по това, че се 

използва стара слама, увехнала окосена трева или полуизгнила шума. 

Компостиране на повърхноста. Използва се не само зелена субстанция, но и леко 

загнил тор (не напълно готов компост). Сместа се насипва върху лехите и се инкорпорира. 

По-удачно е преди това
 
лехите да се засеят със растения за зелено торене, като детелина и 

др. Зелените растения пробиват тънката торова покривка и с помощта на идващата след 

тях почвена флора
 
и фауна трайно подпомагат гниенето. 

Покривни култури (cover cropс). Това са култури, като зимна ръж или детелина, 

които засети в периода между основните култури, като сезонно покритие предотвратяват 

ерозията на почвата и осигуряват хумус и азот. Такива са тревите, бобовите растения, 

фуражните и други тревисти растения. Покривните култури подтискат плевелите, 

ограничават разпространението на болестите и неприятелите, помагат за подобряване на 

почвата и осигуряват хранителни вещества в нея, предотвратяват ерозията. След като се 

отгледат покривните култури обикновено се косят и след това се инкорпорират. Ръжта 
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покрива почвената повърхност през зимата. Тази култура има дълбоки корени, които 

предотвратяват уплътняването и улавят излишния азот в почвата. Когато се окоси по 

време на цъфтеж и се остави върху почвата като мулч тя подтиска плевелите. 

 

Органични торове 

Основна разлика между биоземеделието и конвенционалното земеделие е, че в 

биоземеделието почвеното плодородие се подобрява чрез управление на органичната 

материя. Използват се органични торове (оборски тор, компостирани растителни, 

животински и битови, остатъци, бактериални торове и др.). 

Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано 

разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в 

резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост (от латински 

componere - събирам заедно). 

Като материали за компостиране се използват различни органични и минерални 

отпадъци - животински изпражнения, растителни остатъци, кухненски отпадъци, урина, 

течна фракция от оборски тор, отпадъци от хранително вкусовата, текстилната, горската и 

добивна промишленост. За компостиране се използват и трудно гниещи отпадъци, 

например дървесна шума, дебели дръжки или зелеви кочани. При компостирането тези 

материали се разграждат до биотор съставен от по-прости органични вещества. 

В почвата този органичен тор действа като гъба богата на въздушни пори, топлина, 

влага. Тези условия са благопритни за някои микроорганизми, които с отделяните секрети 

и масата си подобряват хумусното състояние и повишават плодородието на почвата, като я 

обогатяват с полезни хранителни елементи, а тежките метали от компоста стават трудно 

разтворими и относително трудно усвоимими от растенията. 

Основното действие на биотора се свежда в три аспекта: биорегулативно, 

хранително и мелиоративно. Биоторът има важни предимства пред оборския тор: по-

оптимално развитие на растенията, липса на фитопатогени, по-добра структура и 

водозадържаща способност, по-благоприятни условия за преживяване на 

микроорганизмите. Използването му ускорява развитието на растенията и подобрява 

качеството на продукцията. 

Използва се като субстрат в разсадопроизводството на зеленчукови култури, който 

увеличава броя на амонифициращите и имобилизиращите азот бактерии, намалява 

микроскопичните гъби, предизвиква по-силно развитие на разсадните растения, залагащи 

по-рано цветни пъпки. 

Съществуват следните видове компост: 

- Градински и домашен компост - съдържа всички градински отпадъци- 

плевели (преди цъфтежа), шума, понякога и трева, остатъци от материала за мулчиране, 

увехнали зелени торове и зеленчукови отпадъци от кухнята; 

- Торов компост – най-ценен и подходящ за по-големите зеленчукови площи. 

Използва се намери говежди и конски тор, но конският изисква повече грижи по 

отношение на температурата; 

- Специален компост - състои се предимно от чиста шума, трици, слама или 

джибри от всякакъв вид. 

- Компоста от отпадъци или утайка не е подходящ за зеленчуковите градини. 

При основното торене поддържането на биологичната активност и плодородието на 

почвата става чрез внасяне на оборски тор, компостирани материали и субпродукти от 

животновъдството, получени в стопанства с биологично производство както и 

разрешените за биологично производство торове. Внасянето на торове и подобрители 

става балансирано, на базата на почвените анализи за съответните полета и съгласуване 
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със сертифициращия орган (табл. 9). Максималното снабдяване с азот не трябва да 

надвишава нормата от 170 kg/ha озот годишно при комбинация на оборски тор, компост, 

торове и подобрители на почвата. На хектар за три години е допустимо да се внася 

максимум 25 t/ha компост (като сухо вещество), в който съдържанието на тежки метали да 

не надхвърля установените допустими стойности в предписанието. Количествата на 

торовете се определят въз основа на съдържанието им в почвата, необходимото 

минимално количество за съответната култура и планираните добиви. 

Обикновено азот съдържащите торове се внасят в коренообитаемата зона на 

растенията от началото на вегетацията, в зависимост от състоянието на растенията и 

скоростта на действие на тора. Останалите торове се разпръскват върху цялата площ 

предсеитбено. 

Снабдяването с фосфор (Р2О5) може да стане чрез внасяне на компост за 3 години и 

така да се изравни баланса. Освен това съгласно приложение 1 на Наредба 22 като 

източник на фосфор за растенията се разрешава употребата на някои минерални продукти, 

които имат естествен произход и са получени чрез физически процеси: естествени меки 

фосфати и др. 

Калиевите торове може да се внасят, само когато е налице почвена проба от 

акредитирана лаборатория и разрешение от контролния орган. 

Листните торове от лесно разтворими микроелементи калций (Са) и магнезий (Mg) 

се прилагат само при недостиг на тези елементи в почвените или растителните проби. 

Чрез биологичното торене не само се осигуряват хранителни елементи за 

растенията, но се стимулират и жизнените процеси в почвата, при което се изгражда 

хумус. Торенето е успешно, когато се използва субстанция наскоро отделена от 

естествените жизнени процеси, която лесно се включва отново в жизнените процеси на 

почвата. Докато минералните хранителни вещества са водоразтворими и действат 

непосредствено, органичните торове изискват предварителна обработка от почвените 

организми и са зависими от влагата и топлината. Едва тогава стават полезни за растенията 

и същевременно допринасят за размножаването на почвените организми. Всяко растение 

се нуждае за развитието си от влага и соли от почвата и от въздух и топлина от околната 

среда. Така и гъбичките, бактериите и дребните животни в почвата се нуждаят от тези 

елементи, за да растат и да се развиват. Органичните торове представляват комплекс, 

който трябва да бъде отворен, разделен и обработен, за да стане подходящ за почвата и 

растенията. Понеже и развитието на растенията, и дейността на почвените организми 

зависи от външни фактори като топлина и вода, възникването и умирането им са тясно 

свързани. Ако през пролетта е влажно и топло, и растенията, и почвените организми се 

развиват бързо и добре. Ако времето е студено, израстването се забавя, а помощниците в 

почвата смилат и преработват по-малко. Чрез тази връзка между растенията и почвените 

организми се осъществява много по-добро и навременно оползотворяване на органичните 

торове. Прекаленото минерално торене води до високи дози от лесноразтворим азот в 

растенията. Пренаторяване на растенията може да се получи и при торене с големи 

количества органични торове или органичният тор се разпръсква направо на полето. 

Затова в процеса на компостиране се включват всички органични торове или поне се 

разпръскват върху почвата заедно с компост, компост с оборски тор или зелени торове. 

Торовите вещества в природосъобразното градинарство се разделят на следните 

групи: 

1. Органични торове от растителен произход – ябълкови джибри, кафеен пулп, 

рицинов шрот, водораслови екстракти, настоики и отвари от билки. 
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2. Органични торове от животински произход – говежди и конски тор, гуану от 

Перу (гнили екскременти от морски птици), сушен птичи тор, говежди тор (сушен или 

компостиран). 

3. Субстанции от животни - животинско брашно от цели животни, 

хидролизирани белтъци (дават течен листен и поливъчен тор), брашно от кръв (за течно 

торене), брашно от от рога (за директно внасяне в лехите), стърготини от рог (за 

обогатяване на компоста и за приготвяне на течен тор), тор от козина, нокти, четина, пера, 

кости. 

4. Смеси от предварително определени изходни вещества. На пазара се намират 

голям брой смесени органични торове - както за общо наторяване, така и за специални 

растения. Различните субстанции, които се влагат в смесените торове са дадени в табл. 14. 

 

3.2.5. Растителна защита 

При биологичното производство борбата с вредителите се извежда със средства, 

които подпомагат устойчивостта и равновесието на растенията: 

1. Обработка на почвата и торене, които създават жива земя; 2. Избор на сортове, 

съобразени с мястото и климатичните условия и устойчиви или толерантни към 

икономически важните болести; 3. Съблюдаване на ритмичните процеси в природата; 4. 

Поощряване на полезните животни и растения; 5. И едва на последно място прилагане на 

помощни средства за директна борба с вредителите. 

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. 

Биологичното производство е нещо повече от изключване на синтетичните пестициди и 

изкуствените торове. То е интегриран подход за активиращо и наблюдавано управление на 

фермерската система. Биологичното земеделие е много добре дефиниран пример за 

устойчиво земеделие с доказани екологични ползи - намален риск от замърсяване в 

резултат на земеделска дейност (особено от синтетични пестициди), поддръжки и 

увеличаване на почвеното плодородие и създаване на една добра база за защита на дивата 

флора и фауна. Същият автор определя и целите на устойчивото биологично земеделие: 

производство на безопасни храни; опазване на природните ресурси – почва, вода, 

биоразнообразие; използване на екологично-безопасни технологии; създаване на стабилни 

селскостопански единици - ферми, които са саморегулиращи се с ниски вложения, богато 

биологично разнообразие, оползотворяващи във висока степен енергията и всички местни 

ресурси; стабилни добиви за дълъг период от време; получаване на максимален 

икономически ефект с минимални разходи; стабилизиране на работната сила в селското 

стопанство и нейното възпроизводство. Основните принципи на биологичното земеделие се 

състоят в това, че то се осъществява в съответствие с унифицирани стандарти за 

производство - международни и национални - базисни стандарти на IFOAM 

(Международна федерация на движенията за биологично земеделие); наредба 2092/91 на 

Европейския съюз; наредба N 22 01 на МЗГ за биологичното производство на растения, 

растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ. 

бр. 68 от 03.08.2001. изм. ДВ. бр. 13. 2006); Наредба N 35 01 на МЗГ и МОСВ за 

биологичното производство на животни, животински продукти и храни от животински 

произход и неговото означаване върху тях (ДВ. бр. 80 от 18.09.2001. изм. ДВ. бр. 13, 

2006). Реализира се в регистрирани единици - биологични ферми, преработвателни 

предприятия и търговски обекти за биологични продукти. В растителната защита се 
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изключват синтетичните пестициди и растежите регулатори. Използват се: устойчиви 

сортове; стимулиране развитието на полезни организми (ентомофаги
2
 и суперпаразити

3
); 

биологични и агротехнически методи; препарати на естествена база, като растителни 

екстракти, етерични и растителни масла; някои класически пестициди (серни и медни - 

ограничено); минерално-маслени емулсии; феромони; природно регулиране; 

сеитбообръщения, смесени посеви; опламеняване и агротехнически методи за борба с 

плевелите. Преминава се задължителен период на конверсия, най-малко 24 месеца - за 

едногодишните култури и 36 месеца - за трайните насаждения (без ливади и пасища) с 

прилагане принципите на биологичното земеделие без сертифициране на продукцията като 

биологична; отглеждат се адаптирани към местните условия породи животни; поддържа се 

строг баланс между броя на животните и площта на обработваемата земя; прилагат се 

методи за отглеждане на животните, близки до техния естествен начин на живот, които 

понижават стреса и осигуряват доброто им здравословно състояние; на домашните животни 

се осигурява достатъчно пространство за изява на естественото им поведение (площ  в 

оборите, дворни площадки разходки и паша на открито);  животните се хранят почти 

изцяло с фуражи, произведени по биологичен начин; растежните регулатори са забранени, а 

антибиотици се използват само в краен случай; здравето на животните се поддържа с 

природни продукти. 

В специален регламент за биологичното производство са изброени разрешените за 

употреба пестициди
4
. 

Борбата с плевелите се очертавя като най-труден за разрешаване проблем в 

условията на органично производство, поради забраната за употреба на химически 

средства (хербициди). 

Плевелите са пряк конкурент за вода и хранителни вещества на културното 

растение и допринасят за нападението на болести и вредители. Поради тази причина 

тяхното развитие в биологичната ферма трябва да се контролира. Разрешените методи са: 

ръчно - окопаване, плевене; механизирани методи - брани, култиватор; опламеняване с 

газов култиватор; подходяща обработка на почвата. Щригелната брана е универсален 

помощник в биологичното производство с многостранно приложение (основно се използва 

за борба с плевелите и за разчупване на почвената кора при уплътнени почви, рано 

напролет или след продължителни и силни валежи). Използване на газов култиватор (до 5-

7 ден след сеитба на моркови унищожава в значителна степен плевелите). 

Зелените торове могат да се използват и за потискане на плевелите. Ако използваме 

бързо растящи зелени торове, например персийска детелина, много по-лесно ще се 

справим с нежеланите плевели само за няколко месеца. Зеленото торене с ръж също оставя 

след себе си земя без плевели. За покриване на почвата при мулчи рането,никога не бива 

да се използват зрели треви. За регулиране на плевелите при бавно покълващи 

зеленчукови култури като полска салата, моркови, кромид лук и аспержи. е подходящ 

методът опалване с газ пропан. Използва се уред на колела с няколко пламъка, който се 

закупува от специализирани магазини. На малки площи могат да се използват и 

спиртници, каквито се носят на къмпинг. Мярката е толкова по-ефективна, колкото по-

                                                 
2 Хищни и паразитни организми, които се хранят с насекоми. От хищните ентомофаги най-разпространени са 

калинките, бегачите от семейство Carabidae, представители на семейство златоочици, семейство сирфиди, 

семейство Nabidae и др. От паразитните ентомофаги най-известни са яйчният паразит трихограма (за борба с 

нощенките), Aphelinus mali (по кръвната въшка), представители от семейство Chalicididae, Ichneumonidae и 

др. Използват се за биологична борба срещу неприятелите по растенията. 
3
 Паразити от втори или по- висок порядък (свръхпаразити, хиперпаразити). 

4
 Регламент (ЕО) №834/2007 на съвета от 28.06.2007 г. относно биологичното производство и етикирането на 

биологични продукти, издаден от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа 

инвестира в селските райони”. 

http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=CE93BFA2421C619122FAFE3DDC2CA706.znam2?encID=1&article=2255911874
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млади са растенията. Двусеменоделните растения се унищожават по-лесно от 

едносеменоделните. При упорити коренови плевели опалването може да се повтори. 

Попарването е друга форма за борба с плевелите е попарванего на култивирана почва, 

компостни купчини и цели лехи. При този метод с помощта на електрически или дизелов 

агрегат се произвежда гореща пара, която се вкарва в пръстта на лехите. Влажната 

горещина убива семената на плевелите. Голямото предимство на този метод е, че 

едновременно с плевелите унищожава и някои вредители и болестни причинители като 

нематоди, гъбички и бактерии. Метод на високо налягане с тен ратури от 180 - 200°С. Има 

много до ефект при третиране на дълбочина 25 - 30 cm. Необходима предпоставка е 

дълбочинното разрохкване. Използва се за пряко третиране на лехи и в площи за 

култивация. 

 

3.2.6. 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.  

На основа на този инструмент се установяват необходимите: 

 работна сила за отглеждането и прибирането на дадена култура и общо за 

стопанството; 

 трактори, селскостопански машини и транспортни средства; 

 семена, препарати, торове, горива. 

Технологичните карти се съставят за всяка една култура включена в 

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 следната методична последователност: 

 в хронологична последователност се записват агротехническите мероприятия по 

отглеждането на съответната култура; 

 определя се обема на всяка работа; 

 уточняват се началната и крайната календарна дата на агротехническия срок за 

всеки работен процес; 

 установява се броят на възможните работни дни в рамките на определения 

агротехнически срок; 

 определят се видът, съставът и броят на машинно-тракторните агрегати. 

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, като обемът на работата се остойностява по 

единична доставна цена на съответния материал или услуга. 
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4. Икономически анализ на фермерските системи на 
земеделие 

Според анкетираните земеделски производители въвеждането на биологично 

производство най-вече ще разнообрази източниците им на доход (24% от анкетираните са 

на това мнение) и ще повиши ефективността от управлението на ресурсите в дейността на 

стопанството. Според земеделските производители биологичното производство ще 

допринесе и за реализирането на по-висока печалба както и за повишаване качеството на 

произвежданата продукция. 

 

Фигура 6.  Очаквани ефекти от въвеждането на биопроизводството върху 

ефектвинността на стопанствата 

 

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 
 

Характеристики на процеса на вземане на решение за преминаване към биологично 

земеделие 

 

Множество са факторите, влияещи върху процеса на вземане на решение 

стопанството да се преориентира към биологично производство.  Известно е, че при 

управлението на този вид производство рискът е по-висок в сравнение с 

конвенционалното производство. Рискът се определя като степен на несигурност относно 

възможните изходи от дадено събитие. Биологичното производство е „цех под открито 

небе” и това определя голямо разнообразие от фактори, които влияят върху степента на 

риск при организиране на този вид производство. Природно-климатичните и пазарните 

условия, при които се развива отрасъла пряко влияят върху крайния производствен и 

икономически резултат на земеделското стопанство. Тези условия не могат да се 

управляват от стопанина и това изисква от него внимателно да планира и да взема 

решения в условие на несигурност. Могат да се обособят три вида риск за земеделеца, 

който желае да развива биологични производство: 

o Пазарен риск – той произтича от степента на информираност на стопанина за 

състоянието на пазарните сили – търсене, предлагане и конкуренция. 

Неизвестността относно състоянието на тези пазарни сили определя несигурност 

относно цените на производствените ресурси и крайния продукт. 

o Производствен риск – той се определя от влиянието на външните и вътрешните 

фактори на производството. Стопанина е необходимо да осигури капитал, нужен за 

организиране на производството. Това определя той да поеми съответния риск. 

Биологичното производство е производство, в което участват живи биологични 

организми, които не се подчиняват на законите на икономиката, а на природата. 
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Това изисква от стопанина да поеми риск с включването на тези организми в 

производствения процес. 

o Финансов риск – поражда се от състоянието на финансовата система на страната 

като цяло, така и от финансовото състояние на стопанството. Този риск е 

значително по-голям, когато делът на заемния капитал е по-висок от собствения 

капитал в структурата на капитала на земеделското стопанство 

Според анкетираните земеделски производители на територията на МИГ Тервел-Крушари 

най-голямо значение за преминаване към биологично производство имат следните 

фактори: 

o Достъпа до експертно познание и опит в областта на биологичното земеделие (37% 

от анкетираните посочват, че биха преминали към този вид производство едва след 

като се консултират с експерт). Това определя важното значение на територията на 

МИГ да се насърчи трансфера на знание в областта на биологичното производство 

за отраслите, които представляват интерес за земеделците; 

o Съобразяване на производствената стратегия на стопанството  със стратегиите на 

съседните стопанства на територията на МИГ. Земеделските производители 

изтъкват, че биха преминали към биологично производство, ако и други техни 

съседи биха преминали към този вид производство. Този фактор е критичен за 

развитието на биологично производство в едно землище поради изискванията на 

биологичните посеви да не се третират с РЗ препарати и химически торове както в 

самите биологични стопанства, така и в съседните; 

o Сдружаването е друг критичен фактор, които би повлиял на земеделците да 

преминат към биологично производство в своите стопанства. От всички 

анкетирани, 16% са посочели, че сдружаването може да е основателна причина за 

преминаване към биологично производство; 

o Нарастването на пазарните цени на биологичните продукти е друг важен фактор, 

който според земеделските производители (16% от тях) ги мотивира да се 

заминават с биологично производство. 

 

Фигура 7.  Фактори, влияещи върху решението за преминаване към биологично 

производство  

 

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 
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4.1. Желани източници на информация за организация и 
управление на биологичното земеделие 

 

Информационното обезпечаване на биологичното проиводство в земеделските 

стопанства е друг критичен момент за постигане на висока конкурентоспособност.  

Според анкетираните стопани Националната служба за съвети в земеделието 

(НССЗ) има водеща роля при информационното обслужване на техните стопанства. От 

всички анкетирани 31% са определили НССЗ като основен източник на информация, 

касаеща проблемите на биологичното производство. Според земеделските производители 

доставчиците на суровини и материли за биологично производство, също могат да бъдат 

използвани като достоверен източник на информация (23% от всички анкетирани). 

Научните институти и университети също са определени като достоверен източник на 

информация за особеностите на биологичното производство (18% от всички анкетирани 

стопани). По-младите земеделски производители (18% от всички анкетирани) посочват, че 

интернет е подходящ източник за получаване на информация. 

 

Фигура 8.  Желани източници на информация за биологично производство  

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

 

 

4.2. Ограничения възпрепятстващи въвеждането на 
биологичното земеделие 

 

Преминаването към биологично производство от стопанство, което се е 

специализирало в производството на продукти по традиционен начин е сложен процес. 

Той засяга цялостната структура на стопанството както и начина на живот на самия 

стопанин. Изискват се от фермера имения за управление на тази промяна. Необходимо е 

той да преодолее съпротивата към тази промяна както у себе си така на неговото 

семейство. Други важни фактори, които възпрепятстват конверсията на традиционното 

производство в биологично производство са влиянието на ОСП, реакцията на 

конкурентите, високите първоначални разходи, по-ниската продуктивност на културите и 

породите животни отглеждани по биологичне метод, както и самото сертифициране на 

производството. 
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Фигура 9.  Фактории, ограничаващи въвеждането на биологичното производство 

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

 

Според анкетираните земеделски производители най-значителни пречки за 

въвеждането на биологичното производство в техните стопанства са: 

o силната конкуренция при наемане на земеделска земя. В региона е силно 

присъствието на едри арендатори, специализирани в зърнопроизводство, 

които имат интерес да разширяват своето производство поради 

получаваните субсидии в този отрасъл. Това определя силната конкуренция 

както сред едрите така и сред дребните стопанства за екологично чиста 

земеделска земя. Фактор, който е важен за развитието на биологично 

земеделие в региона; 

o липса на достъп до знание и информация за нови технологии. Мнозинството 

от анкетираните производители изтъква недостатъчния брой институции и 

структури, позволяващи трансфер на знание в областта на биологичното 

земеделие. Според стопаните НССЗ е единствен местен орган, които 

предоставя такъв тип помощ. Необходимо е повече структури, които да 

осведомяват, обучават и консултират земеделските производители, желаещи 

да се занимават с биологично земеделие. 

o Липса на достъп до кредити. Стартирането и развитието на биологично 

производство изисква както разходи за изграждане на такъв тип 

производство, така и последващи експлоатационни разходи. Според 

земеделските производители на територията на МИГ недостатъчното 

кредитиране на този вид дейност е основна причина, която възпира 

инвестициите в биологично производство.  

o Високите първоначални разходи. Те са също фактор, ограничаващ 

желанието на стопаните да развиват биологично земеделие. Според тях 

разходите за конверсия на традиционното производство в биологично 

такова поражда по-висок риск за дейността.  

o Трудности с реализацията на продукцията. Според земеделците 

реализацията на биопродукти е фактор възпиращ внедряването на 

биологичното производство в стопанствата им.  
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4.3. Интерес на земеделските производители към мерките на 
ПРСР 

Според резултатите от проведената анкета сред земеделските производители на  

територията на МИГ Тервел-Крушари мярка 121 „Добавяне на стойност към земеделски 

продукти” има по-голяма популярност. От всички анкетирани земеделци, 62% посочват, че 

биха кандидатствали с проекти пред МИГ Тервел-Крушари по споменатата мярка в 

направление – растителна продукция. Останалите 38% от земеделците заявяват, че биха 

кандидатствали по мярка 123 „Модернизиране на земеделските стопанства” с проекти в 

направление растениевъдство. 

 

Фигура 10.  Предпочитани мерки сред земеделските производители 

 
Източник:  Резултати от анкета сред производители на територията на МИГ Тервел-Крушари, 2013г. 

4.4. Анализ на технология за биологично производство на късно 
главесто зеле 

С оглед на това, да се определят предимствата и недостатъците на технологията за 

биологично производство (БП) на зеле, тя се сравнява с конвенционалната технология 

(КТ) на производство т.е. установената в този момент в практиката. Ефективността на 

технологиите в производството са разгледани при два варианта: при използване на 

собствена и наета земеделска техника. Трябва да се отбележи, че при БП, задължително е 

използването на собствена пръскачка и измиването на работните органи на земеделската 

техника, използвана в производството. Тези изисквания се определят от принципите, които 

трябва да се спазват при организирането на едно такова производство.  

В таблица 21 е дадена материалоемкостта и трудоемкостта на производството в 

рамките на прилаганите технологии за отглеждане на културата зеле.  

 

Таблица 21 Материалоемкост и трудоемкост на продукцията при различни 

технологии на производство на главесто зеле 

Материалоемкост Трудоемкост Структура Материалоемкост Трудоемкост Структура

2,025 9,091 79/21 2,07 6,97 75/24

Технология за 

биологично 

производство 4,344 13,690 93/7 3,43 11,22 91/9

Собствена техника Наемна техника 

Конвенционална 

технология

 
       Източник: Методика и собствени изчисления. 
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Установява се, че при използването на технология на биологично производство на 

главесто зеле, продукцията е с по-висока материалоемкост, независимо каква е 

собствеността на използваната земеделска техника. Равнището на показателите, отчетено 

при използването на технология за биологичното производство е 4.3 и 3.4 при 

използването на наемна техника (виж табл. 21). Биологичното производство изисква и 

повече трудови разходи, независимо от собствеността на използваната земеделска техника 

на производство. Трудоемкостта на продукцията при биологичното производство е 

съответно 13.69 и 11.22 Трудоемкостта се увеличава съответно с 4.6 единици при 

използването на собствена техника и с 4.25 единици при използването на наемна техника в 

производството. 

Структурата на производствените разходи определя като материалоемко 

производството на главесто зеле. При всички технологични варианти материалните 

разходи, преобладават над трудовите разходи. С най-висока материалоемкост на 

продукцията се определя варианта – използване на технология за биологично 

производство на главесто зеле и собствена техника, съответно отношението е 93:7.  

Може да се заключи, че биологичното производство на главесто зеле е по-

материалоемко и трудоемко в сравнение с конвенционалното производство, при равни 

други условия.  

По-високия размер на производствените разходи при биологичното производство 

на зеле се определя от наличието на ограничителни условия, които трябва да се спазват, за 

да може да се гарантира биологичния произход на земеделската продукция. Дела на 

материалните разходи преобладава в структурата на общопроизводствените разходи. 

В таблица 2 е отразена сравнителната оценка на ефективността на производството 

при различните технологични варианти на отглеждане на културата зеле.  

Установява се, че при конвенционалното производство на главесто зеле средните 

добиви са значително по-високи– 4 000 кг./дка, в сравнение със средните добиви 

реализирани при БП, съответно 2 300 кг./дка. 

Констатира се, че при биологичното производство на главесто зеле, 

производствените разходи значително превишават установените при конвенционалното 

производство. Най-висок размер на производствените разходи се установява при 

използването на собствена земеделска техника и прилагането на технология за биологично 

производство на късно зеле, съответно 1 101.6 лв./дка. Тези разходи превишават с 54,8% 

производствените разходи при прилагане на конвенционална технология на производство. 

Най-високо равнище на общата продукция се констатира при биологичното 

производство на главесто зеле, съответно се реализира 2 875 лв./дка. По-високия размер на 

общата продукция при този вид производство се определя от по-високата цена на 

реализация. Биологичните продукти имат средна реализационна цена за сезона 1.25 лв./кг, 

докато продукцията от конвенционалното производство на зеле се реализира на цена 0.25 

лв./кг.   

Установява се, че при биологичното производство, себестойността на продукцията 

се увеличава 2 пъти и повече. При използването на собствена земеделска техника в 

производството, себестойността достига 0.38 лв/кг, а при използването на наемна техника, 

съответно 0.48 лв./кг.  
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Таблица 22 Сравнителна оценка на ефективността на производството при различни технологични варианти 

Цена 

лв./кг

Среден 

добив 

кг/дка

Критичен 

размер в 

дка

Критичен праг 

на 

производството 

в кг.

Производствени 

разходи в лв./дка

Обща 

продукция 

лв./дка

Чист 

доход в 

лв./дка

Себестойност 

лв./кг

Рентабилност в 

%

Цена 

лв./кг

Среден 

добив 

кг/дка

Критичен 

размер в 

дка

Критичен праг 

на 

производството 

в кг.

Производствени 

разходи в лв./дка

Обща 

продукция 

лв./дка

Чист 

доход в 

лв./дка

Себестойност 

лв./кг

Рентабилност 

в %

0,25 4000 1519,774 436272,7273 603,6805 1000 396,3195 0,150920125 65,65053865 1,25 2300 1519,774 54225,9887 1101,5979 2875 1773,402 0,478955609 160,9845208

Цена 

лв./кг

Среден 

добив 

кг/дка

Критичен 

размер в 

дка

Критичен праг 

на 

производството 

в кг.

Производствени 

разходи в лв./дка

Обща 

продукция 

лв./дка

Чист 

доход в 

лв./дка

Себестойност 

лв./кг

Рентабилност в 

%

Цена 

лв./кг

Среден 

добив 

кг/дка

Критичен 

размер в 

дка

Критичен праг 

на 

производството 

в кг.

Производствени 

разходи в лв./дка

Обща 

продукция 

лв./дка

Чист 

доход в 

лв./дка

Себестойност 

лв./кг

Рентабилност 

в %

0,25 4000 1519,774 242736,3636 609,29 1000 390,71 0,1523225 64,1254575 1,25 2300 1519,774 30177,40113 1077,3 2875 1797,7 0,468391304 166,8708809

Собствена техника/конвенционална технология

Наемна техника/конвенционална технология

Собствена техника/ технология за биологично производство

Наемна техника/технология за биологично производство

Източник: Методика и собствени изчисления.
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Рентабилността на производството е по-висока при използването на технология 

за биологично производство (БП) на главесто зеле. Чистия доход при БП е 5 пъти по-

висок от отчетения при конвенционалното производство. Най-висок чист доход се 

реализира при биологично производство на главесто зеле, като се използва собствена 

земеделска техника, съответно 2 003.12 лв./дка. Високия размер на чистия доход се 

определя от по-високата изкупна цена, която потребителите дават на биологичните 

продукти. Независимо, че средните добиви са по-ниски при биологичното 

производство, чистия доход е по-висок поради значително по-високата цена на 

реализация. По-ниското равнище на средните добиви при БП се компенсира от по-

високата изкупна цена. Това определя биологичното производство, при равни други 

условия като по-рентабилно в сравнение с конвенционалното. 

Трябва да се обърне внимание на следната специфична особеност: 

нееластичното търсене на селскостопанските продукти и времевия лаг в 

селскостопанското производство, са причина за проявлението на следния парадокс: в 

години с лоша реколта приходите на селскостопанските предприятия могат да бъдат 

по-високи в сравнение с тези при години с добра реколта. Приходите на 

селскостопанските предприятия са резултат от продаденото количество продукция и 

продажната цена. В лоши години се очаква предлагането да се свие, което оказва 

отрицателно влияние върху приходите от продажби, но продажната цена се повишава, 

което влияе положително върху приходите от продажби. В крайна сметка приходите от 

продажби ще са по-високи, тъй като отрицателното влияние на намаленото предлагане 

е по-слабо от положителното влияние на повишената пазарна цена. При добра година 

(природно-климатични условия благоприятстват производствения процес) анализът е 

аналогичен, но в обратна посока. И в двата случая печалбата на селскостопанските 

предприятия се предопределя от продаденото количество продукция и пазарната цена, 

тъй като производствените разходи при спазване на технологията на производство и в 

лоша и в добра година имат постоянен характер. Отчитайки тази особеност, може да се 

твърди, че при равни други условия значително ще се увеличи или намали 

рентабилността на производството и при двата технологични варианта. 

Констатира се по-висока норма на рентабилност при БП, съдейки по показателя 

рентабилност на производството. При варианта – биологично производство и 

използване на собствена земеделска техника се реализира най-висока рентабилност, 

съответно 229.75%. Рентабилността се влияе от равнището на изкупните цени на 

продукцията и от равнището на производствените разходи (равнището на цените на 

производствените ресурси), може да се приеме че рентабилността при цена на 

реализация 1.25 лв./кг е значително висока. Трябва да се има предвид, че пазара на 

земеделски продукти се влияе от сезонността на земеделското производство. 

Поддържането на ценово равнище от 1.25 лв./дка е за кратък период. 

Критичния праг на производството е значително по-нисък при технологията на 

биологично отглеждане на главесто зеле. При използването на собствена земеделска 

техника в биологичното производство на зеле, критичния праг е 54 226 кг. т.е. при 

реализирането на това количество продукция, земеделското стопанство ще приключи 

без да реализира печалба или загуба (на нула). Колкото е по-нисък критичния праг на 

производството, толкова е по-висок потенциала на стопанството да реализира 

рентабилност. При използването на наемна земеделска техника в биологичното 

производство, критичния праг на производството намаля още повече и достига размер 

30 177 кг. Този по-нисък праг се определя от по-малкия размер на постоянните разходи 

(FC), при този вариант на организация на производството. 

При използването на собствена земеделска техника в конвенционалното 

производство на главесто зеле, критичния праг значително се увеличава и достига 
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436 273 кг. Данните сочат, че при конвенционалното производство, критичния праг е 8 

пъти по-висок, отколкото при биологичното производство. Това се определя от по-

ниската изкупна цена на продукцията, получена при прилагането на конвенционална 

технология на отглеждане на главесто зеле.  

В таблица 23 е дадена сравнителната оценка на разходите при производство на 

разсад на главесто зеле. Установява се, че издръжката на производството на разсад за 

биологично производство на зеле е по-висока. Общопроизводствените разходи 

възлизат на 328.3 лв./дка. В сравнение, производствените разходи за производството на 

разсад, необходим за организация на конвенционално производство на късно главесто 

зеле са 58.69 лв./дка. По-високата издръжка на биологичното производство на разсад 

определя по-висока себестойност на посадъчния материал. По-високата себестойност 

на посадъчния материал, ще повиши себестойността на крайния продукт при 

биологичното производство. 

 

Таблица 23. Сравнителна оценка на разходите при производство на разсад на 

късно главесто зеле 

Вид работи по 

операции:
Мярка

Обем на 

работата

Всичко 

разходи 

в лв.

% от всичко 

разходи 

Вид работи по 

операции:
Мярка

Обем на 

работата

Всичко 

разходи 

в лв.

% от всичко 

разходи 

Дисковане дка 0,03 0,36 0,61 Дисковане дка 1,2 0,37

Оран дка 0,03 0,36 0,61 Оран дка 1,2 0,37

Дисковане дка 0,03 0,36 0,61 Дисковане дка 1,2 0,37

Култивиране дка 0,03 0,36 0,61 Култивиране дка 1,2 0,37

Конвенционални 

семена
кг 0,05 10 17,04

Органични 

семена
кг 200 60,92

Сеитба ръчно дка 0,03 3,75 6,39 Сеитба ръчно дка 12 3,66

Хербицид литра 0,036 1,5 2,56 Поливане ръчно куб. м 12,5 3,81

Ръчно пръскане 

с хербицид
дка 0,03 1,5 2,56

Биологични РЗ 

продукти
литра 12 3,66

Поливане ръчно куб.м. 25 12,5 21,30

Ръчно 

пръскане с 

биологични 

продукти 8 пъти

дка 12 3,66

Фунгициди кг 0,09 2 3,41 Плевене кг 60 18,28

Ръчно пръскане 

с РЗ препарати- 

6 пъти

дка 0,18 3,5 5,96

Изскубване на 

разсада и 

подготовка за 

засаждане

дка 15 4,57

Плевене дка 0,03 7,5 12,78 дка

Изскубване на 

разсада и 

подготовка за 

засаждане

брой 3500 15 25,56

Трудови разходи 43,75 74,54 111,5 33,96

Материални 

разходи
14,94 25,46 216,8 66,04

общо: 58,69 100,00 328,3 100,00

Teхнологична карта за конвенционално производство на 

разсад 1 дка късно главесто зеле, среден добив 4000 кг/дка , 

транспортно разст. 5 км

Teхнологична карта за биологично производство на 

разсад на 1 дка късно главесто зеле, среден добив 4000 

кг/дка , транспортно разст. 5 км

 

Източник: Технологична карта. 

 

Данните сочат, че най-голям относителен дял от общопроизводствените разходи 

заемат органичните семена, съответно 60.92%. Разходите за органични семена 

формират повече от половината разходи при производството на разсад за целите на БП, 

поради което възможностите за оптимизиране на разходите трябва да се търсят именно 

там.  

 



 47 

Изводи от анализа на технологията за биологично производство на късно главесто 

зеле:  

o Производството на главесто зеле е материалоемко. Използването на специфични 

производствени практики при биологичното производство на зеле повишава 

материалоемкостта. Трябва да се отбележи, че при БП се променя състава на 

използваните продукти в РЗ мероприятията. Използват се повече биопродукти и 

медни РЗ препарати, които щадят околната среда. Въпреки по-високата 

материалоемкост, БП опазва в по-висока степен околната среда.  

o Биологичното производство е по-ниско продуктивно, при него средните добиви 

са по-ниски в сравнение с тези отчетени при конвенционалното производство. 

Изисква по-добро планиране на сеитбооборота на културите в земеделското 

стопанство и обществена подкрепа на този вид производство. 

o При биологичното производство, критичния праг е по-нисък. Това при равни 

други условия определя по-малък размер на производството, което ще доведе до 

по-малки производствени участъци. По този начин биологичното производство 

на главесто зеле, може да се окаже подходящ вариант на предприемаческа 

дейност, имайки предвид високата степен на раздробеност на земеделската земя 

у нас. 

o При биологичното производство на главесто зеле, значително се увеличава 

себестойността на продукцията, поради по-ниските добиви и по-високия размер 

на производствените разходи.   

o Биологичното производство на главесто зеле е по-рентабилно при равни други 

условия в сравнение с конвенционалното производство.  

o Биологичното производство на главесто зеле, изисква по-висок контрол на 

прилагане на добрите производствени практики. Внедряването на различни 

системи за качество, оскъпява производството. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Нормативна база за биологично производство - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaB

aza.aspx 

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 

 

Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти 

 

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 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на 

Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави 

 

Правила за добра земеделска практика - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.aspx 

 

Наредба № 2 от 13 септември 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници 

 

Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източинци в уязвимите зони 

 

Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници 

 

Добри земеделски и екологични условия /ДЗЕУ/ - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx 

 

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, допълнени към м. март 2013г. 

 

Кръстосано съответствие - 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance.aspx 

 

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България 

Системата за кръстосано съответствие е изградена от Законоустановените 

изисквания  за управление (ЗИУ) и Условията за добро земеделско и екологично 

състояние.  

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance.aspx
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Задълженията в рамките на системата за кръстосано съответствие се прилагат  

единствено по отношение на селскостопанската дейност на земеделския стопанин или  

земеделската площ на стопанството. 

Националните стандарти от Условията за добро земеделско и екологично 

състояние са  определени със Заповед на Министъра на земеделието и храните. 

Законоустановените изисквания за управление, изброени в приложение II на 

Регламент  (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., се определят от 

законодателството на  Европейския съюз в следните области: 

а) обществено здраве, здраве на животните и на растенията, 

б) околна среда, 

в) хуманно отношение към животните. 

Актовете, посочени в приложение II, се прилагат съобразно текстовете им в 

сила, а  директивите – така, както се прилагат от държавите-членки. Това означава, че 

Законоустановените изисквания за управление се прилагат така, както са въведени в  

българското законодателство.  

Всеки земеделски стопанин, който получава плащания по Схемата за единно 

плащане  на площ, спазва Законоустановените изисквания за управление, посочени в 

приложение  II на Регламент (ЕО) № 73/2009 в съответствие със следния график: 

а) изискванията, посочени в буква А от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се  

прилагат от 1 януари 2012 г.; 

б) изискванията, посочени в буква Б от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се  

прилагат от 1 януари 2014 г.; 

в) изискванията, посочени в буква В от приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009, се  

прилагат от 1 януари 2016 г. 

Всички задължения за земеделския стопанин от Законоустановените изисквания 

за  управление, които се прилагат в България от 2012 г. са подробно разписани в 

Ръководството за прилагане на законоустановените изисквания за управление,  

посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009  

на Съвета от 19 януари 2009 г., одобрено със Заповед № РД 09-114/07.02.2012 г. на  

Министъра на земеделието и храните. 
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Приложение 2 

Изисквания за торене 

Културите за зелено торене трябва да отговарят на следните изисквания: 

- да са приспособени към климатичните условия на дадена местност и да са по-

малко взискателни към почвата; 

- За кратко време да образуват биомаса, в която азота да бъде минимум 1,7-2,0 % 

от сухата маса, съотношението C:N =25, да съдържа и фосфор, калий, калций, 

магнезий и микроелементи; 

- Да имат по-къса вегетация за да се заорат навреме, когато са междинни култури; 

- Да формират мощна коренова система с добра разтворителна способност, за да 

могат да пренасят фосфор, калий, калций и други минерални елементи от по-

долните хоризонти в орния слой; 

- Семената им да имат голям коефициент на размножаване и голяма кълняема 

енергия в условията на намалена почвена влажност. 

- При зеленото торене спанакът има важно значение. След навременно му 

засяване през пролетта той може да се използва за зелено торене с последващо 

мулчиране. Играе важна роля и в системата на смесените култури. 

- При отглеждане на сидератите агротехника е насочена към осигуряване на 

условия за образуване на голямо количество биомаса за възможно най-къс срок. 

За целта при бобовите може да се приложи бактерийно торене с препарата 

нитрагин за увеличаване на добивите. 

- Бобовите се заорават във фенофаза цъфтеж, когато са образували първите 

бобове. Легуминозите разгръщат напълно действието си като торове само когато 

се окосят непосредствено преди цъфтежа и се закопаят в почвата още преди 

азотът в корените и листата да я е превърнал в белтък в семената. При това 

корените и листата имат отделно действие, което е различно за различните 

видове. При детелината например двата органа са в равновесие, докато в 

лупината листата и дръжките имат много по-силно действие в сравнение с 

корена. В практиката заораването се съобразява най-често със сеитбата на 

следващата култура, като между двете мероприятия се осигурява достатъчно 

време за да се разложи заораната органична маса. Младите растения се разлагат 

по-бързо. Минерализацията е по-бърза в проветриви и влажни почви. В тежките 

почви този процес се забавя, поради което следващата култура при късно 

заораване страда от недостиг на вода и хранителни елементи (микробиологична 

фиксация). Затова в тежки почви заораването е 3-4, а на леки 2-3 седмици преди 

сеитбата на следващата култура. 

- Чувствителните към студа легуминози се оставят да измръзнат, като така да 

освобождават площта за следващата обработка. При тежки почви такава 

обработка се извършва в късно наесен за да се използва мразът, докато 

песъкливите почви позволяват обработка през пролетта. 

- Заораването се извършва с плуг на дълбочина 20-25 cm, като преди това 

растенията се повалят с валяк и се нарязват с фреза или се окосяват. Заорава се 

по посока на валирането или косенето. На тежки почви се заорава по-плитко 

защото при обилен дъжд непосредствено след внасяне на големи количества 

зелена маса в почвата се засилва образуването на сулфиди и метан, които 

действат като отрови за следващите култури. 

- При заораване на растенията листната маса не бива да потъва твърде дълбоко, 

но все пак трябва много добре да се покрие с почва защото окисляването ѝ е 

опасно. Намиращият се в излишък амоняк в първата фаза на разлагането на 

заораните бобови може да окаже токсично действие върху растенията. 
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- По време на вегетацията си културите за зелено торене изразходват значителни 

количества почвена вода и водните запаси на почвата намаляват. Затова ако след 

заораването на сидерата няма достатъчно валежи следващата култура страда 

както от недостиг на вода, така и от усложненията вследствие бавното 

разграждане на заораната органична маса. 

- При заораване на по-голямо количество зелена маса може да се образува 

прослойка между орния слой и подорницата и да се наруши ходът на 

капилярното покачване на водата. 

- При биологичното отглеждане сидератите се използват за повишаване запаса на 

хранителни елементи в почвата (табл. 1), като същевременно се увеличава 

водното съдържание и органичното ѝ вещество, подобрява се 

микробиологичната дейност и др. 

- Тези растения са равнопоставени на приготвянето на компост, със 

сеитбобращението или с прилагането на помощни средства. 

- Още по време на растежа почвеното покритие подобрява почвената структура 

чрез създаване на сянка. 

- Структурата му активизира живота в почвата и я обогатява с азот. 

- Намалява ерозията, заблатяването, отмиването на хранителни вещества. Потиска 

плевелите, намалява болестите и вредителите (например нематоди в почвата). 

Разширява сеитбообращението, увеличава добивите при следващите култури. 

 

Таблица 1. Обогатяване на почвата с хранителни елементи чрез зелено 

торене 

Състав, 

kg/da 

Култури 

Бяла лупина Фуражен грах Обикновен фий Черен синап 

Заорана зелена маса 2340 1862 1527 3465 

Органично  

сухо вещество 
327,5 253,8 246,8 359,0 

Азот 9,2 9,6 9,3 13,0 

Фосфор 1,3 1,6 1,6 2,4 

Калий 11,6 11,0 12,0 22,3 

 

Съгласно Приложение № 5 към Заповед № РД-11-95/21.03.2011г. на 

изпълнителния директор на БАБХ (Бългaрска Агенция по безопастност на храните) 

"Органични торове" са въглеродсъдържащи продукти главно от растителен и/или 

животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията. В 

специален регламент за биологичното производство
5
 са изброени разрешените за 

употреба органични продукти. 

 

Важен показател за качеството на компоста е съотношение между въглерода и 

азота в него (табл. 2). Изразено в цифри, то трябва да е колкото е възможно по-тесни 

граници. Подходяща е пропорцията на говеждия тор, в който съотношението С : N е 15 

части въглерод към 1 част азот, докато при листна маса от липа, дъб и бук 

съотношението е от 40 до 60 части въглерод към 1 част азот. 

 

 

 

                                                 
5 Регламент (ЕО) №834/2007 на съвета от 28.06.2007 г. относно биологичното производство и етикирането на биологични продукти, 
издаден от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони”. 
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Таблица 2. Съотношение части С към 1 част N в сухата субстанция на различни 

вещества 
Урина                                                                                                          0.8 

Течност от отпадъци                                                                           1.9-3.1 

Кръв                                                                                                               3 

Зелена маса                                                                                                    7  

Хумус, черна почва                                                                                    10 

Торов компост след 8 месеца                                                                    10 

Окосена трева                                                                                             12  

Фекалии от селскостоп животни                                                               15 

Зрял торов компост, 4 месеца, без прьст                                                  15 

Напластен животински тор след 3 месеца                                               15 

Слама от бобови растения                                                                         15 

Люцерна                                                                                                 16-20 

Пресен тор с малко слама                                                                          20 

Кухненски отпадьци                                                                                   23  

Картофена шума                                                                                         25  

Борови иглици                                                                                            30 

Пресен оборски тор с много слама                                                           30 

Черен торф                                                                                                  30 

Шума от дървета                                                                                         30  

Бял торф                                                                                                      50 

Житна слама                                                                                        50-150 

Овесена слама                                                                                             50  

Ръжена слама                                                                                              65 

Пшенична слама                                                                                       125  

Изгнили трици                                                                                          208 

Трици                                                                                                         511  

 

 

Таблица 3. Приблизително съдържание на хранителни вещества в органичните 

торове, в kg/m
3
: 

 
N 

Р2О5 К2О Mg Са 
общ усвоим 

Компост 1 m
3
 - 500 kg 3,5 0,2 2,0 2,85 1,55 14,0 

Оборски тор-депониран 1 m
3
-700 kg 3,4 0,7 2,2 4,6 0,6 2,6 

Говежди течен тор 4,3 2,2 1,8 8,0 0,5 2,0 

No - общ азот ; Nр – усвоим (подвижен) азот 

 

Торене през вегетацията (подхранване) 

Зеленчуците имат големи изисквания към хранителните вещества. 3а формиране 

на вегетативните и репродуктивните органи. Тяхното наличие в достъпно и достатъчно 

количество определя срока на бране, количеството и качеството на продукцията, в 

сравнение с полските култури, Зеленчуковите се отличават с по-слабо развита коренова 

система и по-слаба усвояваща способност на корените. При лук, чесън, краставици, 

праз, пипер, домати, патладжан, корените са разположени в горния почвен хоризонт, 

където почвената влажност е с големи колебания, което лишава растенията от 

възможността да използват най-добре хранителните вещества. При зеленчуковите 
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култури вегетационният период е много кратък, а те дават високи добиви от единица 

площ, т.е. площите се използват интензивно. Трябва да се знаят и специфичните 

изисквания на зеленчуковите към отделните хранителни елементи. Основното хранене 

на зеленчуковите култури се осъществява чрез кореновата система. През вегетацията 

частично може да коригираме хранителния режим чрез подхранване. То е листно или 

почвено. За подпомагане и запазване на добрата почвена структура с висока 

биологична активност, хранителните елементи трябва да се доставят в органична 

форма. Торовете с висок дял органична субстанция (компост, оборски тор, органичен 

мулчиращ материал) са подходящи, когато хумусното съдържание на почвата е под 2,5 

%. Азотът се доставя с органични торове, компост и оборски тор. Фосфорът се доставя 

с компост и оборски тор, минерални фосфорни торове, внася се средно дълбоко. Калият 

се доставя с компост, оборски тор, органичен мулчиращ материал, торове с повече 

хранителни вещества и богати на калий каменни брашна. Калцият - с компост, оборски 

тор, различни калциеви торове, като се следи рН на почвата (киселинност). Магнезият – 

с компост, оборски тор, органичен мулчиращ материал, скални брашна и продукти от 

водорасли, като се следи показанието на pH (киселинност). Останалите микроелементи 

– с разрешените търговски продукти. 

Определянето на подходящите норми на торене е в зависимост от запасеността на 

почвата, като се имат предвид и посочените количества хранителни елементи, 

необходими за формиране на един тон продукция и съдържанието на основните 

хранителни елементи в отделните торове (табл. 4,5 и 6). 

 

Таблица 4. Хранителни вещества и въздействие на някои торове 
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Органични торове 

Рогово вещество 

(рогови 

стърготини) 

9-14 4-5   6  80-85 бедно неутрално 50/30/20 

Птичи тор 1.5 1.5 1  3  30-35 богато неутрално 75/15/10 

Конски тор 0.5 0,3 0.4  0,2  30 средно неутрално 60/35/15 

Говежди тор 0,4 0,2 0.5  0.5 - 25 средно неутрално 45/35/20 

Чилска селитра 

(Перу- Гуано) 
7 II 2,5 1 12 - 50 богато неутрално 60/25/15 

Костно брашно 3-5 21 0.2  30  30 средно алкално 30/35/35 

Неорганични торове 

Изк. тор с 

фосфор, к-на 
 16-20  И 45-50   богато алкално 25/50/25 

Дървесна пепел  2-4 6-10  30-35   богато алкално 80/20- 

Калиево-

магнезиев 
  26 5  -   кисело 75/20/5 

Варовик с 

водорасли 
   2-3 32   богато алкално 45/35/20 
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Гранитно брашно 

(Готард) 
 0,2 26 2.5 10,5 55  богато алкално бавно 

Скално брашно с 

магнезий 
 Следи 23 6.4 22 39  богато алкално бавно 

Базалтово 

брашно 
 0.9 26 3.8 12,5 7,5  богато алкално бавно 

Скално брашно 

(Донатус) 
 0,2 27 0,7 8.3 49  богато алкално бавно 

 

 

Таблица 5. Химичен състав на оборски тор 

Химични показатели 

Животни 

Крави Телета Свине Овце 
Кокошки- 

носачки 

Абсолютно сухо 

вещество 
11,97 13,53 11,29  20,55 

Общ азот, в % 0,57 0,73 0,64 0.83 1,08 

Общ Р205, в % 0.35 0.46 0,59 0,23 1,34 

Общ К20, в % 0.37 0,66 0.45 0.67 0,54 

Nа, в % 0.16 0.11 0,18   

Са, в % 0,17 0.32 0,08 0,33 0,96 

 

 

Таблица 6. Съдържание на някои хранителни елементи в биотор,получен от 

различни органични отпадъци 
Биотор получен от: Съдържание % 

 N Р К Са Мg Мn 

Говежди тор * 2.20 0.40 0.90 1.20 0.25 0.02 

Свински то р* 2.60 1.70 1.40 3.40 0.55 0.03 

Патешки тор* 2.06 2.90 1.70 9.50 1.00 0.10 

Птичи тор със стърготини* 1.80 2.70 2.10 4.80 0.70 0.08 

Овчи тор** 1.51 0.64 0.78 4.40 1.37 - 

Растителни отпадъци** 2.01-2.67 0.27-2.11 0.4-3.74 1.96-4.08 0.37-1.98 - 

Битови отпадъци** 0.90 0.44 3.60 3.60 3.10 - 

*към сухо тегло, **към свежо тегло 

 

За опазаване на почвата и продукцията на земеделските култури и за 

разширяване на органичното торене наред с традиционните органични торове /оборски 

тор, торова течност, торф и др./ особен интерес в редица страни в Америка, Европа, 

Азия и в нашата страна придоби въпросът за биотора от калифорнийския червен 

червей. Биоторът се състои от екстрементите на калифорнийои червей. Те се хранят с 

различни видове оборски тор, други растителни отпадъци/слама, листна маса, дървесни 

стърготини и др. Изведените изследвания в чужбина и в нашата страна върху 

химичните физични свойства на биоторът показват следното съдържание на 

хранителни елементи (табл. 7) 

 

Таблица 7. Физико-химически и биологичен анализ на биотор от червени 

калифорнийски червеи 

Азот/N/ 1,2-2,0% Киселинност/рН/ 6,8-7,6 

Фосфор/Р/ 0,8-1,6% Влажност 40-50% 
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Калий/К/ 0,5-1,0% Органично съдържание 40-50% 

Калий/Са/ 4,0-6,0% Хуминови киселини до 14% 

Магнезий/Mg/ 0,5-1,0% Фулво киселини до7% 

Желязо/Fe/ 0,5-1.0% 
Почвоформиращи 

микроорганизми/бр./г./ 
до 2 х 10'

2
 

Не съдържа тежки метали над ПДК по БДС, както и вредни микроорганизми. Одобрен с Рег. №01156-

2000 на МЗ. 

 

Резултатите показват, че биоторът съдържа над 16 елемента, необходими за 

растенията и то в концентриран вид. Някои от тези резулти
- 

показват също, че тези 

хранителни вещества най-често са обвити водоразтворима мембрана, освобождаваща 

ги постепенно и те се усвояват лесно от растенията. Това спомага да се създават много 

добри условия за добър хранителен режим за растенията. Направените изчисления 

показват, че при торене с 1 t/da биотор се внасят в почвата: 16,5 kg азот. 11,9 kg фосфор 

и 2,8 kg калий, докато при торене с 1 t оборски тор се внясят съответно : 4 5 kg азот, 2 5 

kg фосфор и 6 kg калий. Трябва да се имат предвид и коефициентите на 

използваемост на отделните хр. Елементи. 

Например: От оборския тор през първата година от внасянето му, коефицентът 

на използваемост на N е 23%, на фосфора 40 % и на калия 60 – 70%. Така през 1-а 

година с 1t/дка полуразложен оборски тор се  внасят 1.5 kg азот, 0.8 kg фосфор и 4.5 kg 

калий. 

Съдържанието на хранителни елементи в компоста е по-ниско. През първата 

година след внасянето на му в почвата, се минерализират от 8 до 15% от съдържащия 

се в него азот, през втората година - от 5 до 8%, а през следващите от 2 до 3.5 %. 

Това показва, че количеството на фосфора може да се подсигури с 1 t Биотор 

вместо 5 t оборски тор. Биоторът се отличава с много добри физични свойства. Той е 

сипкав, не се сбива, не мирише. Запазва посочените свойства продължителен период от 

време. Не съдържа вредни вещества за растенията и такива замърсяващи почвата, не се 

съдържа и патогенни микроорганизми и семена от плевели. Той има добра рН (от 6,8 до 

7,6), което го прави подходящ за торене на различните земеделски култури. 

Хранителните елементи в тора се усвояват бързо от растенията независимо кога е 

извършено торенето. Особена ценност на биотора имат намиращите се в него хуминови 

киселини, които са основен резерв на хранителни вещества в почвата, а така също 

участват в образуването на водоустойчиви агрегати, които подобряват водно-

въздушния режим в почвата. Частиците на биотора имат овална форма, което спомага 

за подобряване на аерацията в почвата, защото не се слепват. Подобряват и структурата 

на почвата, с което се създават по-добри условия за растежа и развитието на 

растенията. Торенето с биотора позволява да бе задържа влага, а в случаите на обилни 

валежи, той може да създава много добър дренаж. Ненужната вода се изтича, с което се 

позволява коренети да не загинат. Биоторът създава в почвата и условия за 

затрудняване развитието на болести, за това допринася и големия брой 

микроорганизми създавщи се в него. Установено е, че след торене с биотора растенията 

развиват по-голяма коренова систева която позволява да се усвояват от тях по-добре 

хранителните елементи намиращи се в почвата. Растенията по-лесно понасят различни 

стресови състояния - на високи или ниски температури и др. Приема се също. че след 

торене с биотора се създават условия за бърз растеж, което е основа за по-голяма 

биологична продуктивност, която за различните земеделски култури се посочва, че е в 

границите на 20- 30%. С това се подобрява и качеството на продукцията на тези 

култури, особено по отношение на съдържанието на витамин С в голям брой 

зеленчукови култири. 
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Таблица 8. Торови вещества в биологичното зеленчукопроизводство 

Тор 
органична 

субстанция 
азот 

фосфорна 

киселина 
калий варовик магнезий 

Рицинов шрот 75 5 2,5 1,5   

Компост от кора 50 0,06 0,005 0,05 0,6  

Концентрат от кафяви 

водорасли на прах 
60 0,9 0,14 1,9 1,2 1 

Течен тор от коприва - 10%-

ова настойка 
0,15 0,07 0,003 0,021 0,026  

Течен тор от коприва - суха 

субстанция 
50 23,3 1,07 7 8,76 2,6 

Дървесна пепел, смърч - - 5,9 11,5 44,9  

Гуано от Перу 50 6 12 2 12 1 

Птичи тор 30-70 3-4 3-5 2-3 7-14 1-3 

Говежди тор 45 2 2 2 4-6  

Конски,овчи, смесен тор 84 4,5 0,8 2,6 2,9 0,3 

Животинско брашно 70 8 12-32 
фосфорнокисел 

варовик 
 

Брашно от кръв 60-70 12 1,5 0,8 1  

Четина 80 11     

Пера 75 12     

Брашно от рог 65-75 10-12     

Стърготини от рог 85-90 14     

Костно брашно, попарено 30 4-5 18-22 0,2 27  

 

За торене и подобряване на почвата се използват и следните природни 

субстанции: 

Брашно от лава - пoдходящо е за тежки койперови почви, както и за бедни на 

глина песъкливи почви. Използва се и в парниците преди засяване на чувствителни 

култури (например зелени салати през зимното полугодие), където стимулира растежа 

и намалява податливостта към гъбични и вирусни заболявания. 

Варовик от червени (коралови) водорасли – съдържа значително количество 

магнезий и микроелементите, свързани в органични комплекси. правят почвата 

зърнеста, влияят върху водния баланс и относително бързо компенсират липсата на 

варовик. Неравновесието в състава на почвата може да се компенсира с алгомин. 

Варовикът от червени водорасли се внася чрез листно торене или прашене. Служи и 

като средство за борба с гъбните болести и неприятелите. При първо третиране на 

голяма площ с цел да се увеличи съдържанието на варовик в почвата- в зависимост от 

рН-стойността - са достатъчни 80- 120 kg/da. При ежегодна употреба количеството 

може да се намали на 200 - 300 kg. За поръсване с прах са необходими 3,5 - 5,0 kg/da, а 

течността за пръскане съдържа 2,5% водораслов варовик. Може да се добавя и при 

компостиране. 

Мек суров фосфат – прилага се ако фосфатните стойности в различните почви 

са твърде ниски (бедни песъкливи почви) или фосфатът е много здраво свързан 

(например с варовик в алкална област или с алуминий в кисела област), това възпира и 

процесите на превръщане. В тези случаи може да се помогне с малки количества 

фосфат, които допринасят за процесите на разтваряне.  

Когато е необходимо, суровият фосфат се прилага директно под формата на 

търговски продукт с името „хипер фосфат" (Таблица 9). Това важи особено за леки 

кисели почви. В зависимост от почвения анализ количеството е 20 - 30 kg/da. По-добре, 

а и много по-икономично е обаче да се поръси компоста (и оборския тор) със суров 

фосфат на фин прах (10 kg/t компост). По този начин растителните (гъбички) и 
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животинските организми приемат минералната субстанция и по-късно чрез 

превръщания в почвата тя е на рзаположение на културите. 

 

Таблица 9. Анализ на хиперфосфата 
Общо фосфорна киселина  

(P2O5) 26,6% 

Общо варовик (СаО) 48,0% 

Магнезий (MgO) 1,1% 

Силициева киселина (Si02) 3,0% 

Алуминий (А12О3) 1,0% 

Микроелементи  

 

Калиеви торове. Използват се: 

Необработена сол на калиевата основа (каинит, силвинит и др.). 

Калиев сулфат, съдържащ магнезиева сол. 

Оборски тор, говежди течен тор (1 m
3
 говежди течен тор съдържа окло 15 kg 

калий). 

Дървесна пепел, която се слага в компоста или директно се поръсва в градината. 

Торф без минерални добавки - той изолира, консервира и с това възпира 

циркулационните процеси между почвата и растението, затваря се за цялата околна 

среда. При компостирането и съхраняването на биологично-динамичните препарати 

торфът е отлично средство за създаване на прегради и затваряне, което не може бъде 

заменено с никое друго. По-старият торф е тъмнокафяв и стегнат (черен торф), докато 

по-младият е светъл и почти неразложен (бял торф). 

 

Особености на биологичното торене 

При използване на органичнии продукти трябва да се имат предвид някои 

особености: 

 Устойчивост на разграждане; 

 Имат различен състав; 

 Нямат постоянен състав; 

 Да се знаят коефициентите на използваемост на отделните хр. елементи през 

първата година от внасянето; 

 Какви са сроковете и начина на внасяне на орг. тор. 

Оборският тор е пълен тор - съдържа всички важни за растенията хранителни 

елементи и микроелементи, а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.) 

и въглехидрати (целулоза, захари и др.), които подобряват както почвеното 

плодородие, така и храненето на растенията. Разложеният (узрелият), пресния и 

полуразложения оборски тор, с който най-често се тори обаче се различават по 

съдържанието на хранителни елементи. Голяма част от съдържащия се в оборския тор 

азот е под формата на амоняк, който е много ефикасен за растенията, но е летлив; 

оборският тор се получава от различни животни, които се изхранват по различен начин 

и за които се използва съответна постеля; освен това торът се събира и се съхранява 

при нееднакви условия. Всичко това влияе върху неговия състав и качество. За торене 

се използват най-често полуразложен и разложен оборски тор. При полуразложения 

оборски тор постелята се различава от изпражненията, но е променила цвета си. Този 

оборски тор се използва за основно наторяване на почвата през есента. Когато се 

разлага в почвата, той подобрява структурата и поглъщателната й способност. При 

разложения оборски тор постелята не се различава от изпражненията. 
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Най-богатият от всички оборски торове е птичият тор. Той съдържа повече азот, 

калий и фосфор в сравнение с говеждия оборски тор. При използване на птичи тор 

трябва да се има впредвид, че е той има бързо действие. Този тор се съхранява 

примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден 

супер фосфат (5-6% от тора), защото азотът му се губи много бързо. От една птица 

годишно се получава от 5 до 10 кг тор. 

В сертифицираното органично производство трябва да се отчита и факта, че 

оборският тор съдържа 0,4 - 0,57 % азот и при торенето с много големи количества, 

особено при оранжерийното зеленчукопроизводство, може да се натрупат нитрати в 

продуктовите органи. 

През есента се внасят полуразложен оборският тор или компост, непосредствено 

преди дълбоката обработка на почвата. Ако се използва полуразложен оборски тор, той 

не трябва да се оставя дълго време неразпръснат върху площта, защото голяма част от 

азота му излита. Ако през есента не са внесени органични торове с пролетното 

прекопаване или изораване на почвата може да се внесат компост или разложен 

оборски тор. 

За разлика от минералните (конвенционалните) торове органичните торове не са 

с еднороден химичен състав и качества на отделните партиди. Затова определянето на 

дозите на торене с органични торове става според посочените от производителя 

количества хранителни елементи за всяка една партида поотделно. При фабричните 

органични продукти обаче най-често е посочено минимално гарантирано съдържание 

за основните хранителни елементи или границите, в които те варират. В такива случаи 

дозите на торене се определят най-точно чрез извършване на химичен анализ за 

определяне на количеството хранителни елементи във всяка партида. 

Влиянието на органичните торове върху биологичните прояви на растенията зависи не 

само от съдържанието на основните хранителни елементи в тях, но и от съдържанието 

на допълнителни специфични за всеки продукт съставки, които засилват степента на 

усвояването им и ефекта от тяхното приложение. 

В органичното зеленчукопроизводство може да се приготвят растителни 

„бульони” за пръскане многостранно действие. Отвара от Вечен (гарвански, сибирски) 

лук (Allium schoenoprasum) е помощно средство срещу гъбични заболявания при 

чувствителни култури, отглеждани в парник, но може да се използва и на открити 

площи при домати и др. Овчарската торбичка (Capsella bursa pastoris) се счита за 

доставчик на микроелементи и стимулатор на сухата резистенция. Растението се 

отличава особен многостранен и хармоничен състав. Поради това настойка и отвара се 

използват с предпочитание за пръскане на занемарени или едностранно натоварени 

почви. Освен това те имат видимо оживяващо деиствие върху културите, пострадали от 

прекалено голяма горещина и други подобни. 

При биологичното производство борбата с вредителите се извежда със средства, 

които подпомагат устойчивостта и равновесието на растенията: 

1. Обработка на почвата и торене, които създават жива земя; 2. Избор на 

сортове, съобразени с мястото и климатичните условия и устойчиви или толерантни 

към икономически важните болести; 3. Съблюдаване на ритмичните процеси в 

природата; 4. Поощряване на полезните животни и растения; 5. И едва на последно 

място прилагане на помощни средства за директна борба с вредителите. 

Предпазните мерки са особено важни и включват акуратна обработка на почвата 

и много грижи за компоста - двете основни предпоставки за предпазване от бактерии. 

Постоянните малки дози базалтово брашно, с които се посипва почвата, също са много 

важни. Необходимо е строго съблюдаване на сеитбообращението. Семената и разсадът 

трябва да са абсолютно здрави. Семената на податливи култури се обработват в 
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продължение на 20 min в 3 - 5% разтвор на водно стъкло, а при нужда се слагат в 

ленени торбички. Резките промени във времето могат да бъдат неутрализирани отчасти 

с домашни средства - например водораслови екстракти или настойка от коприва. Не на 

последно място ще споменем препарата от кварц в рог, който противодейства на 

бактериални и гъбични увреждания. Същото важи и за отварата от хвощ. Практиката в 

природосъобразното градинарство показва, че с течение на годините и при правилни 

грижи тези болести предизвикват все по-малко увреждания. Устойчивостта срещу 

гъбички се повишава, ако се използват само предварително обработени семена, засява 

ги в подходящо време, редовно се прилагат необходимите мерки по време на растежа и 

се пръска с препаратите оборски тор в рог и кварц в рог. 

За предпазване от нематоди се използва глина под формата на каолин, бентонит 

и базалтово брашно. Необходимо е също строго да се съблюдават препоръките за 

отглеждане на различните култури. Друго важно условие е да се избягват всички 

пресни, неугнили торове. В лехите да се използва само добрият компост. 

Засаждането на така наречените неприятелски растения оказва благоприятно 

влияние върху прогонването на кореновите нематоди. На първо място сред тези 

растения трябва да поставим Tagetes patula 'Nana' и Tagetes erecta, макар че вторият вид 

често е нападан от листни червейчета. Други растения са люцерната, царевицата, 

цикориевите корени. Най-простото решение си остава в горния слой на почвата да се 

вкарва каолин или калциево-бентонитно брашно. Прави се преди засяването. 

Нематодите никак не го обичат. При поява на листни въшки, трябва най-напред да се 

унищожат мравките. Ефективно средство е отварата от пелин, мента или мащерка (500 

g пресни билки на 10 1 вода). Изхождайки от потребността на въшките от сухи и топли 

условия, можем просто да пръскаме със студена вода по обед (стига да не вреди на 

засегнатата култура). Тази мярка невинаги помага, но е достатъчна при първите 

признаци. Други изпитани средства са студената настойка от коприва и средствата за 

пръскане и посипване. Най-доброто средство е използването на полезни насекоми. 

За предпазване от охлюви се отглеждат някои растения, които ги привличат. 

Към тях принадлежат Tagetes (турта), хрян и някои ниски, гъсти храсти. От тях 

охлювите се събират. Върху лехите може да се поставят филийки сурови картофи за 

примамка срещу охлювите и телени червеи. За възпрепятстване движението на 

охлювите от известно време се предлагат огради за охлюви, които препятстват достъпа 

на животните. Те са от желязна ламарина или от изкуствена материя. Моделите са 

разнообразни. Някои дори са свързани с източник на ток. Различни прахообразни 

субстанции възпрепятстват движението на охлювите. Те предизвикват животните да 

отделят прекомерно голямо количество слуз и по този начин ги отслабват. Към тези 

вещества принадлежат варовикът, включително водораслов варовик, стърготините, 

каменното брашно. Застрашените лехи се заграждат с тънка линия, която се подновява 

след всеки дъжд. Синапът (Sinapis alba), засят между редовете със зеленчуци или около 

лехите, държи охлювите далеч, защото излъчва синапено масло. Папратите, бъзът, 

вратигата (Танасеtum)- хвощът, белият равнец, орязаните клони туя от живия плет 

могат да се оставят между застрашените редици растения - ароматните им вещества 

отблъскват охлювите. Използва се също отвара от семена на Abies alba (обикновена 

ела) - 100 g семена се кипват с 11 вода, оставя се да кисне през нощта и на следващия 

ден се пръскат застрашените култури. При достатъчно събрани охлюви може да се вари 

бульон - той има силно отблъскващо действие. Охлювите се слагат в прясна отвара от 

коприва или се заливат с вряща вода и се оставят няколко дни да се превърнат в течен 

тор. Лехите се пръскат с течността преди всяко ново засяване или засаждане. Друга 

рецепта: около 60 охлюва се накисват в 8 1 вода и се разбъркват по няколко пъти 

дневно. След 3-4 дни течността се пръска върху лехите. Опитът показва, че охлювите 
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избягват тези места. Правят се и капани за охлюви пълни с бира. Бирата е добра 

примамка за охлюви, когато е неразредена. Използват се плитки купи - керамични или 

от изкуствен материал, които се заравят в земята и се пълнят с бира. Животните се 

вмъкват вътре и се давят в бирата. На пазара се предлагат капани с „покрив", които не 

позволяват разреждането на бирата при дъжд. 

На табл. 10 и 11 са представени някои от най-важните биологични средства за 

биологична защита на растенията и почвата, които не са отровни за човека и 

домашните животни и се състоят само от природни вещества: 
 

Таблица 10. Средства за общо укрепване на растенията 
Средства и търговски 

продукти 
Производство Приложение Начин на действие 

Водораслови продукти  

- прах от червени 

водорасли  

- сок от морски 

водорасли 

Получават се 

предимно от 

кафяви  водорасли 

със и без добавки 

торове за пръскане 

на листата за 

поливане 

общо, широкообхватно  

укрепване на растенията 

Екстракти от компост 

една част компост 

на девет части 

вода; екстрахира 

се една седмица 

средство за 

пръскане на 

листата 

предпазване и отстраняван на 

гъбични инфекции,  

особено когато се прилага 

компост от животински торове 

или стърготини 

Минерални прохове 

- базалтово брашно 

фино смлени 

каменни брашна 

поръсват се върху 

листа, влажни от 

роса или дъжд 

укрепват и предпазват, 

възпрепятстват дребните 

насекоми или ги убиват 

Оскорна - екстракт от 

валерианов цвят 

естествена 

активна съставка, 

произведена на 

биологичен 

принцип 

пръскат се почвата 

и растенията (за 

100 m
2
 са 

достатъчни 10-30 

капки валериан на 

3 l хладка вода) 

стимулира почвените организми 

и образуването на цветовете, 

повишава устойчивостта срещу 

студ; необходимо е навременно 

пръскане 

 

Таблица 11. Билкови отвари 
Билка Приготвяне Приложение 

 

(Данните са за прясна билка; при 

сушени - половината, при билки 

на прах - според указанията) 

 

Коприва 

Студена настойка: 1 kg на 10 I 

вода 

Течен тор: 1 kg на 10 I вода + 

биологично-динамични 

препарати 

срещу листни въшки се пръска 

неразредено; 1 :1 за поливане; 1 : 

5 за поливане при растения, 

които не изтощават почвата; 1:10 

като тор за листа 

Чесън 
Отвара: 1 kg намачкани скилидки 

в 10 I вода 

1 :1 за пръскане на овощни 

дървета, застрашени от монилия; 

като средство прош брашнена 

мана и за отблъскване на насекои 

Смесени билки (лавандула, 

маточина, мента, розмарин, 

мащерка) 

Студена настойка: по 1 шепа от 

всяка билка в 10 I вода 

неразредено от третия ден, всяка 

седмица се пръска с 

пулверизатор; предпазва от 

вредители 

Хрян 
Отвара: 1 kg нарязани корени и 

листа на 10 I вода 
1 :1 за отблъскване на насекоми 

Вратига (Tanacetum vulgare) Отвара: 400 g на 10 I вода 

пръска се неразредено, 

ароматните вещества отблъскват 

вредители 

Хвощ 
Отвара: 500 g на 5 I вода, вари се 

един час 

неразредено за предпазване от 

гъбички 

Пелин Отвара: 400 g на 10 I вода пръска се неразредено, 
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ароматните вещесш отблъскват 

вредители 

Студена настойка: използва се след 24 часа 

Отвара: кипване или варене 

Течен тор: ферментира 1 до 3 седмици 

 

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. Биологичното производство е нещо повече от изключване 

на синтетичните пестициди и изкуствените торове. То е интегриран подход за 

активиращо и наблюдавано управление на фермерската система. Биологичното 

земеделие е много добре дефиниран пример за устойчиво земеделие с доказани 

екологични ползи - намален риск от замърсяване в резултат на земеделска дейност 

(особено от синтетични пестициди), поддръжки и увеличаване на почвеното 

плодородие и създаване на една добра база за защита на дивата флора и фауна. Същият 

автор определя и целите на устойчивото биологично земеделие: производство на 

безопасни храни; опазване на природните ресурси – почва, вода, биоразнообразие; 

използване на екологично-безопасни технологии; създаване на стабилни селскостопански 

единици - ферми, които са саморегулиращи се с ниски вложения, богато биологично 

разнообразие, оползотворяващи във висока степен енергията и всички местни ресурси; 

стабилни добиви за дълъг период от време; получаване на максимален икономически 

ефект с минимални разходи; стабилизиране на работната сила в селското стопанство и 

нейното възпроизводство. Основните принципи на биологичното земеделие се състоят 

в това, че то се осъществява в съответствие с унифицирани стандарти за производство - 

международни и национални - базисни стандарти на IFOAM (Международна федерация 

на движенията за биологично земеделие); наредба 2092/91 на Европейския съюз; 

наредба N 22 01 на МЗГ за биологичното производство на растения, растителни продукти 

и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ. бр. 68 от 

03.08.2001. изм. ДВ. бр. 13. 2006); Наредба N 35 01 на МЗГ и МОСВ за биологичното 

производство на животни, животински продукти и храни от животински произход и 

неговото означаване върху тях (ДВ. бр. 80 от 18.09.2001. изм. ДВ. бр. 13, 2006). 

Реализира се в регистрирани единици - биологични ферми, преработвателни предприятия 

и търговски обекти за биологични продукти. В растителната защита се изключват 

синтетичните пестициди и растежите регулатори. Използват се: устойчиви сортове; 

стимулиране развитието на полезни организми (ентомофаги
6
 и суперпаразити

7
); 

биологични и агротехнически методи; препарати на естествена база, като растителни 

екстракти, етерични и растителни масла; някои класически пестициди (серни и медни - 

ограничено); минерално-маслени емулсии; феромони; природно регулиране; 

сеитбообръщения, смесени посеви; опламеняване и агротехнически методи за борба с 

плевелите. Преминава се задължителен период на конверсия, най-малко 24 месеца - за 

едногодишните култури и 36 месеца - за трайните насаждения (без ливади и пасища) с 

                                                 
6 Хищни и паразитни организми, които се хранят с насекоми. От хищните ентомофаги най-

разпространени са калинките, бегачите от семейство Carabidae, представители на семейство златоочици, 

семейство сирфиди, семейство Nabidae и др. От паразитните ентомофаги най-известни са яйчният 

паразит трихограма (за борба с нощенките), Aphelinus mali (по кръвната въшка), представители от 

семейство Chalicididae, Ichneumonidae и др. Използват се за биологична борба срещу неприятелите по 

растенията. 
7
 Паразити от втори или по- висок порядък (свръхпаразити, хиперпаразити). 

http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=CE93BFA2421C619122FAFE3DDC2CA706.znam2?encID=1&article=2255911874
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прилагане принципите на биологичното земеделие без сертифициране на продукцията 

като биологична; отглеждат се адаптирани към местните условия породи животни; 

поддържа се строг баланс между броя на животните и площта на обработваемата земя; 

прилагат се методи за отглеждане на животните, близки до техния естествен начин на 

живот, които понижават стреса и осигуряват доброто им здравословно състояние; на 

домашните животни се осигурява достатъчно пространство за изява на естественото им 

поведение (площ  в оборите, дворни площадки разходки и паша на открито);  

животните се хранят почти изцяло с фуражи, произведени по биологичен начин; 

растежните регулатори са забранени, а антибиотици се използват само в краен случай; 

здравето на животните се поддържа с природни продукти. 

В специален регламент за биологичното производство са изброени разрешените за 

употреба пестициди
8
. 

Oсновна стратегия в растителната защита трябва да бъде „Правя всичко, което 

улеснява оптималното развитие на културното растение". В биологичното 

производство на зеленчуци се разчита основно на предпазни мерки. Основни принципи 

при отглеждане и мерките за борба с неприятелите и болестите са: избор на 

подходящото място за всяка култура; оптимален начин на отглеждане; най-добри 

предшественици; качествена обработка на почвата; торене съгласно нуждите но 

културата; избор на подходящ сорт; производство на здрав разсад и др. Комплексното 

приложение на тези мерки води до намаляване и ограничаване развитието но болести, 

неприятели и плевели. Трябва да се спазва правилото за разумната и минимално 

достатъчност при употреба на биологични препарати за растителна защита, само 

тогава, когато е наложително с цел опазване на растенията и реколтата. Правилното 

планиране на културите и подходящия сеитвооборот решават до голяма степен някои 

проблеми. При поява на болести или неприятели се прилагат разрешени за 

биологичното производство препарати - след получено разрешение от Контролния 

орган. Пример за взаимно предпазване на културите от някои болести и неприятели: 

моркови, смесени със зелен лук или праз се предпазват взаимно; зелена салата - 

възпрепятства нападение на ряпа и зеле от земни бълхи; чесън или зелен лук засадени 

между ягоди или магданоз ги предпазват от заболявания (листни петна,брашнесто 

моха); празът между целина предотвратява развитието на ръжда и трипс; целината и 

доматите могат да предпазват зелето от бялата зелева пеперуда; латинка и хрян - 

предпазват от листни въшки; тагетес и невен предпазват почвите от нематоди. В случай 

че се получи намножаване на неприятели по определена култура, може да се 

изоползват и следните ностойки и отвори от лечебни растения: листни въшки - отвара 

от полски хвощ, ревен, обелки от лук, картофи, листа на алабаш, вратиго, пелин; извлек 

от коприва, пелин, чесън; сапунен разтвор; отвара от противоглистна папрат, орлова 

папрат, дървесна пепел; бяла зелева пеперуда - извлек от листо и стъбло на домоти. 

лукова муха - отвара от ревен; гъсеници - извлек от пелин, отвора от вратига, разтвор 

на мек сапун. акари - отвара от полски хвощ, 0,3 % мек сапун с тор от коприва, чесън; 

щитоносни въшки - разтвор от мек сапун, сернокисела глина; белокрилка - разтвор от 

мек сапун, сернокисела глина; попово прасе - заравяне до повърхността на почвата на 

съдове с бира (капани); нематоди - смесени култури с тагетес; голи охлюви - капани с 

бира, компост, извлек от бегония, дървесна пепел около растенията, сажди, каменно 

брашно и вар, примамки от части от картофи, загнили домати, краставици; земни бълхи 

- при зелевите смесени култури със спанак и салата, отвара от вратига и пелин; сляпо 

куче - сухи и свежи листа от пелин, хризантема. Наличието на калинки е показателно, 

                                                 
8
 Регламент (ЕО) №834/2007 на съвета от 28.06.2007 г. относно биологичното производство и 

етикирането на биологични продукти, издаден от европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони: „Европа инвестира в селските райони”. 



 63 

че не са прилагани инсектициди и за наличие на някои неприятели (листни въшки). 3а 

предпазване на зеленчуковите площи от голи охлюви се използват прегради. За по-

малки парцели или локално третиране растително-защитните разтвори се внасят с 

гръбна пръскачка. За по-големи площи (над 0,5 hа) се използват тракторни пръскачки. 

При нормална концентрация на сместа, в зависимост от културата и стадия на развитие 

се изпръскват между 500 до 1300 l/hа. Налягането на пръскачката трябва да се настрои 

според състоянието на растенията в момента на третирането. 

Борбата с болестите и неприятелите може да се води с натурални средства за 
растителна защита приготвени в условията на стопанството, като най-често 
растителният материал се събира от местната диворастяща флора, някои видове се 
култивират в самата ферма или се закупува като дрога, ако растението е рядко или се 
внася от чужбина. За приготвянето на растителнозащитни средства се подбират здрави 
растения, в подходяща фенофаза, а за целите на биодинамичното земеделие - и в 
периода на пълнолуние. Употребата им трябва да бъде икономична, в минимални 
количества, за да се предотврати масовото събиране и изчезване на по-редките видове. 
Изсушаването и съхранението на събрания растителен материал става на сянка, в 
проветриви помещения, като растенията се разстилат върху хартия или платна от 
естествени материали. Съхраняването на сухите растения става в платнени пликове 
или чували. Преди употреба растителният материал може да бъде подложен на 
различни технологични обработки и да се получат: студен извлек, студен извлек в 
процес на ферментация, ферментирал извлек, запарка, отвара, екстракт или тинктура. 
Студеният извлек (настойка) се приготвя от корени, връхчета на клонки, листа или 
семена. Растителният материал се оставя за % - 3 дни накиснат, като се разбърква от 
време на време и след това се прецежда. Течната фракция се използва веднага или се 
съхранява на хладно и тъмно в продължение на няколко дни. Студен извлек в процес 
на ферментация се получава чрез ферментация на растителния материал в 
продължение на 4 дни в съд с дъждовна вода, изложен на слънце. В този случай 
растителният материал се потапя директно в съд с дъждовна вода и всеки ден се 
разбърква 2-3 пъти. Във всички случаи твърдата част, която остава след отделянето на 
течната фракция, се прибавя към материала за компостиране, а течната част се прилага 
веднага или се съхранява в добре затворени съдове. Ферментирал извлек се приготвя 
като пресен или сух растителен материал се поставя в чувал от текстилен материал и 
се потапя в съд с дъждовна вода. Този съд се държи на сянка, на открито, при 
температура 15- 22°С, леко покрит с капак, който позволява движение на въздуха. 
Сместа се аерира чрез разбъркване. Може да се прибавят и различни минерали или 
екстракт от валериан или лайка. След 1-2 седмици течността в съда добива тъмен цвят, 
спира да се пени и е готова за употреба. Запарка (чай, инфусия) се приготвя най-често 
от ония части на растението, които са с по-тънки и нежни клетъчни стени като 
цветове, листа, млади връхчета и някои плодове. Процесът се състои в попарване на 
растителния материал с вряла вода и киснене в продължение на 24 часа в закрит съд. 
Полученият продукт (течната фракция) се прецежда и се ползва или веднага или се 
съхранява в затворени и тъмни съдове, на хладно, но не повече от 24 часа. Отварата се 
препоръчва за части от растенията, при които извличането на активните вещества 
става по-трудно (корени, кори, плодове и др.) Приготвянето на отварата има две фази: 
Фаза на накисване: растителният материал се оставя натопен в студена вода за около 
24 часа, като се разбърква от време на време. Фаза на варене: растителният материал, с 
една пета от водата, в която е бил накиснат, се загрява до завиране. Ври на слаб огън 
още 15 - 20 мин., захлупва се и се оставя да изстине. Отварата се прецежда, а 
получената течност се допълва с водата от накисването (около 4/5 от първоначалния 
обем). В някои случаи растителният материал може да се ползва неколкократно. 
Екстракт се приготвя от млади, пресни цветове или сочни растителни части. Те се 
нарязват, смилат или хомогенизират в миксер, смесени с вода. Получената каша се 
поставя в платнена торба и се прецежда, като се пресова с дървена лопатка. 
Получената течност (екстрактът) се съхранява в добре затворени стъклени съдове. 
Тинктура се приготвя чрез накисване на растителния материал в етилов алкохол с 
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различни концентрации (40°, 60° или 70°), за около 8-14 дни. Обикновено 
растителният материал трябва да е пресен и свеж, да е раздробен на ситно а самият 
процес да протича в стъклени съдове, по възможност в тъмни и добре затворени, 
поставени в близост до източник на топлина или на слънце. Сместа се разбърква 2-3 
пъти дневно. След приключване на екстракцията, материалът се прецежда, изстисква 
се много добре и всички течни фракции се събират заедно. Съхраняват се при същите 
условия, описани по-горе, но по-продължително време. За борба с болестите и 
неприятелите се използват следните растителни видове: Квазия (Quassia amara) - 
дърво, растящо в тропичната зона на Америка. Кората и дървесината действат като 
контактни и стомашни инсектициди. Има по-бавно действие от пиретрина. От него се 
приготвя отвара - от 100 - 150 g стърготини + 10 l вода. След екстракцията, 
растителният материал се изсушава и може да се използва за още 2-3 екстракции. За 
подобряване на действието на отварата от квазия, тя може да се смеси с разтвор на 
калиев сапун с концентрация 1 - 2.5% и спирт (2%). Отварата се използва от пролетта 
до есента, без да се разрежда, за борба с много вредители, включително и домашните 
мухи. У нас няма официално регистрирани препарати. Отварата от Квазия е напълно 
безвредна за хората и висшите животни. Използването й все пак трябва да се сведе до 
минимум, защото не е селективна и унищожава и полезните или безвредни насекоми. 
Ротенон (derris elliptika; Lonchocarpus spp. Thephrosia ssp.) - дървесен увивен вид, 
произхождащ от източна Индия. Използват се корените. Има подобно на пиретрина но 
доста по-силно действие спрямо насекомите. Ротенонът се използва под формата на 
разтвор с концентрация 0.01% или под формата на прах. В последния случай добре е 
това да става вечер или в ранна утрин, когато има роса. При нужда третирането може 
да се повтори след 3 дни. У нас няма официално регистрирани препарати. Тъй като е 
доста силен инсектицид, трябва да се внимава при приготвянето и използването му, 
както и да се ограничи употребата му порази негативно въздействие върху полезните 
насекоми. Коприва (Urtica dioica) - всички надземни части в прясно (сурово) и сухо 
състояние стимулират растежа на растенията и повишава устойчивостта им към 
болести и неприятели. Приготовя се, като 1 кг прясна коприва се накисва в 10 л вода и 
престоява 12 часа; или се прави извлек в процес на ферментация, в смес с отвара от 
хвощ (към 1 л извлек се прибавят 0.5 л отвара). Накиснатата коприва се използва 
неограничено против кръвна въшка (Erisoma lanigerum) и листни въшки, без да се 
разрежда, а в смес с отвара с полски хвощ се използва срещу акари. Срещу червен 
овощен акар се прилага преди образуването на листата и цветовете, като се разрежда 
50 пъти. Няма странични ефекти. От папрата (Driopterix filis - mas) се използват 
листата и грудките от мъжка папрат; Има парализиращо деиствие срещу насекоми и 
голи охлюви. Приготовя се настойка от листа (1 кг пресни листа или 100 гр. сухи листа 
се накисват в 10 л вода) и отвара от корени (5 гр. корени в 0.5 л дъждовна вода). 
Листата могат да се събират през цялото време на годината, а грудките само в периода 
септември - ноември, когато са акумулирали максимално количество активни 
вещества. След събирането листата трябва да се използват веднага или се изсушават на 
тънки пластове, в проветриви, чисти и сухи помещения. Грудките се почистват от 
почвата и от корените и без да се мият или нарязват се изсушават. Настойката от листа 
се използва, без да се разрежда, за зимни пръскания срещу листни въшки, бръмбари-
листояди, голи охлюви и в разредено състояние в съотношение 1:10 с вода, за късни 
пролетни пръскания срещу въшки. Няма странични ефекти. От пелинът (Artemisia 
absinthium) се използват всички надземни части (стъбло, листа, цветове) в прясно или 
изсушено състояние. Растението се събира в периода на цъфтеж, а сушенето се прави 
на сянка, на тънки пластове, в проветрени и сухи помещения. Действа инсектицидно, 
акарицидно и репелентно. Приготовя се настойка, като 300 гр. пресни листа или 30 гр. 
сухи листа, стъбла и цветове се накисват в 10 л вода за няколко часа) или настойка в 
смес с натриев силикат (1%); Отвара, като един кг се оставя да ври 10-15 минути в 
малко вода, прецежда се и се долива до 10 л. вода. Сухи или свежи листа от пелин се 
използват срещу сляпо куче. Препаратите от пелин се използват без ограничение, без 
да се разреждат. Тези препарати имат специфично действие: настойката се използва 
против мравки, гъсеници, инфузията - против акари по къпината и малината и ларвите 
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на колорадския бръмбар, а отварата - срещу ябълковия плодов червей (Cydia 
pomonella), различни листогризещи гъсеници и земни бълхи. Няма странични ефекти. 
От вратигата (Tanacetum vulgare) се използва цялата надземна част: стебло, листа и 
цветове, в сурово и изсушено състояние. Растението се събира през периода на 
цъфтеж, а изсушаването само на сянка, на тънки пластове в добре проветрени и сухи 
помещения. Действа инсектицидно, акарицидно и репелентно. Начин на 
приготовление: инфузия или отвара (300 гр. пресен материал или 30 гр. изсушен с 10 л 
вода). Инфузията от вратига се използва без да се разрежда, неограничен брой пъти за 
борба с мравките, акари и други насекоми. Отварата- срещу гъсеници и земни бълхи. 
От левурдата (Allium ursinum) се използват листата и луковиците в прясно състояние, 
накълцани на ситно. Действа инсектицидно, акарицидно и репелентно. Приготовя се 
инфузия (75 гр. накълцани луковици в 10 л вода) и ферментирала настойка (500 гр. 
свежи или 200 гр. сухи листа в 10 л вода). Инфузията се използва без да се разрежда, за 
пръскане срещу акари и по-нежни насекоми през интервал от 3 дни. Странични ефекти 
няма. Отварата от полския хвощ (Equisetum arvense) е най-известното средство за 
голяма част от болестите. Приготвя се от 1 част растителен материал (зелени стъбла 
без семена) и 10 части вода, поставени на силен огън до завиране и след това още 1 час 
на слаб огън. Прецежда се, полученият светло зелен чай се съхранява в добре 
затворени съдове няколко дни докато добие специфична миризма. В последния етап се 
приготвя разреждане (като най-ефикасните са тези от 5-то и 6-то разреждане), след 
което се прилага чрез пръскане на почвата за предотвратяване: на заболяванията (1-2 
пръскания), или за спиране на нападението от фитопатогенни гъби (1-3 пръскания) на 
растенията. Сокът, настойка или отвара от Алое се използува за обеззаразяване на 
зеленчукови семена и на други култури. Семената се накисват в сока (отварата или 
настойката), разредени 1:1 в продължение на 6-часа След това се прави промиване и 
просушаване на семената. Водна настойка от свежи листа и цвят (във фаза цъфтеж и 
плододаване) от бъз (дървесен и черен тревист) се прилага срещу въшки, а за 
отблъскване на листогризещи насекоми се вмъкват клончета във или между 
растенията. Картофи - зелени стъбла: 1.5 кг се накисват в 10 литра вода в продължение 
на 4 часа. Пръска се срещу акари и въшки. Домати - стъбла. Отвара: четири кг от 
надземната зелена част на растенията се нарязва и оставя да ври 30 минути в 10 л вода. 
Преди пръскане се прибавя 40 g сапун. Действа срещу листогризещи гъсеници, въшки 
и акари. Извлек от листа и стъбла: 2 шепи ситно нарязани листа и стъбла се накисват в 
2 литра вода за 2 часа. Използва се без разревдане срещу бяла зелева пеперуда. Тютюн: 
400 г сухи нарязани листа се накисват в 10 л вода в продължение на едно денонощие 
или се приготвя отвара, като се оставя сместа да ври 2 часа. Прецежда се, добавят се 
40г сапун, а още по-добре и малко гасена вар. Пръска се срещу въшки, белокрилка, 
акари, бълхи и млади гъсеници. Иглолистни: 100 g свежи борови или елови шишарки 
се накисват в 10 l вода в продължение на 6 денонощия. Пръска се срещу плодови 
червеи. Чемериката е силно отровно растение. В 10 л вода се поставят: 1 кг свежа 
надземна маса, 500 г - полусуха, 250 - суха или 100 g корени с коренища. Оставя се да 
киснат 2-4 часа, след което се загрява и ври 30 минути. Пръска се срещу ябълковия 
плодов червей, лъжегасениците на листните оси, гъсениците на бялата зелева 
пеперуда, малиновия бръмбар, зелена ябълкова листна въшка, ягодови хоботници, 
хоботници и листояди по люцерната и др. 

Борбата с плевелите се очертавя като най-труден за разрешаване проблем в 

условията на органично производство, поради забраната за употреба на химически 

средства (хербициди). 

Плевелите са пряк конкурент за вода и хранителни вещества на културното 

растение и допринасят за нападението на болести и вредители. Поради тази причина 

тяхното развитие в биологичната ферма трябва да се контролира. Разрешените методи 

са: ръчно - окопаване, плевене; механизирани методи - брани, култиватор; 

опламеняване с газов култиватор; подходяща обработка на почвата. Щригелната брана 

е универсален помощник в биологичното производство с многостранно приложение 
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(основно се използва за борба с плевелите и за разчупване на почвената кора при 

уплътнени почви, рано напролет или след продължителни и силни валежи). Използване 

на газов култиватор (до 5-7 ден след сеитба на моркови унищожава в значителна степен 

плевелите). 

Зелените торове могат да се използват и за потискане на плевелите. Ако 

използваме бързо растящи зелени торове, например персийска детелина, много по-

лесно ще се справим с нежеланите плевели само за няколко месеца. Зеленото торене с 

ръж също оставя след себе си земя без плевели. За покриване на почвата при мулчи 

рането,никога не бива да се използват зрели треви. За регулиране на плевелите при 

бавно покълващи зеленчукови култури като полска салата, моркови, кромид лук и 

аспержи. е подходящ методът опалване с газ пропан. Използва се уред на колела с 

няколко пламъка, който се закупува от специализирани магазини. На малки площи 

могат да се използват и спиртници, каквито се носят на къмпинг. Мярката е толкова по-

ефективна, колкото по-млади са растенията. Двусеменоделните растения се 

унищожават по-лесно от едносеменоделните. При упорити коренови плевели 

опалването може да се повтори. Попарването е друга форма за борба с плевелите е 

попарванего на култивирана почва, компостни купчини и цели лехи. При този метод с 

помощта на електрически или дизелов агрегат се произвежда гореща пара, която се 

вкарва в пръстта на лехите. Влажната горещина убива семената на плевелите. Голямото 

предимство на този метод е, че едновременно с плевелите унищожава и някои 

вредители и болестни причинители като нематоди, гъбички и бактерии. Метод на 

високо налягане с тен ратури от 180 - 200°С. Има много до ефект при третиране на 

дълбочина 25 - 30 cm. Необходима предпоставка е дълбочинното разрохкване. 

Използва се за пряко третиране на лехи и в площи за култивация. 
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Приложение 3 

 

Брутен марж  

 

Особености на пазара на земеделски продукти предполага използването на 

подходящи методи за управление на земеделското стопанство. Тяхното прилагане в  

практиката ще улесни фермерите при вземането на управленски решения. В това 

отношение полезен може да бъде методът брутен марж (gross margin), който се отнася 

към групата на икономическите. Методът започва широко да се използва във 

Великобритания от началото на 60
-те 

години на миналия век, като е популяризиран за 

нуждите на анализа и планирането в аграрния мениджмънт.  

Същността на метода се изразява в изчисляване на показателя брутен марж. Той 

представлява разлика между общите приходи и променливите разходи за цялото 

земеделско стопанство и по отделните култури /животни. Този метод се определя от Jay 

Ebben
9
 като подходящ за нови и малки предприятия, позволяващ на мениджъра, както 

да влияе на достигането на критичната точка на производство, така и върху размера на 

печалбата след тази точка. Авторът счита брутния марж като полезен инструмент за 

справяне с проблеми, когато цените са ниски, а променливите разходи високи, 

ситуация, често срещана в земеделското производство.  

Консултантската организация по първични отрасли в Южен Уелс, Австралия 

(NSW DPI)
10

, определя брутния марж като първата стъпка при земеделското 

бюджетиране и планиране, давайки възможност да се сравнява относителната 

доходност от производствата и на тази база да бъдат вземани решения относно промяна 

в цялостната производствена програма. Тази организация препоръчва използването на 

брутния марж като показател за оценка на резултатите от производството в 

земеделските стопанства. За целта отчетната стойност на показателя за конкретното 

производство се сравнява със стандартна стойност, определена за дадено земеделско 

стопанство или продукт.  

Показателят брутен марж се използва от Chris Firth
11

 за икономически анализ на 

ферми с биологично производство, като го сравнява с конвенционално производство. 

Това по същество разширява приложението на метода, правейки го подходящ за 

провеждане на сравнителен анализ между различни технологии на производство. 

Брутният марж се разглежда от Д. Николов
12

 като практичен инструмент за 

анализ и оценка на земеделското производство.   

Показателят брутен марж се използва и от Европейския съюз, но в качеството му 

на критерий за определяне на типа на земеделското стопанство и неговия 

икономически размер.  

Методът брутен марж се среща и под наименованието стандартна разлика от 

Дирекция Агро-статистика, Министерство на земеделието и храните /МЗХ/, а също и 

като брутна печалба (Н. Николов)
13

, които са идентични, тъй като няма разлика в 

начините на прилагането им.  

Широкото използване на този метод е продиктувано от това, че е лесен за 

прилагане, тъй като не изисква специфични знания и умения. Въпреки това, неговото 

                                                 
9
 http://www.inc.com/resources/articles/20041201/grossmargin.html 

10
 http://www.agric.nsw.gov.au/agriculture/farm-business/budget/about/intro 

11
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правилно използване в практиката налага ясно да бъде определен начина на 

изчисляване на брутния марж. 

 

Полза от използване на брутния марж 

 

 Брутният марж може да се използва за сравнение на резултатите от две различни 

технологии, например зеленчукопроизводство на открито и в оранжерия, биологично и 

конвенционално производство и др. Също така може да бъде използван и за 

изчисляване на възможния доход от ново производство. Брутният марж се изчислява на 

единица площ (най-често на хектар) и на едно животно. 

 Предимства от използването на брутния марж: 

1. Необходимата информация лесно може да бъде събрана. 

2. Изчисленията се правят с калкулатор (използването на компютър ги улеснява в 

още по-голяма степен) 

3. Резултатите са лесни за разбиране. 

4. Резултатите могат да бъдат използвани от: фермерите при вземане на решение за 

производство на даден продукт или използване на определена технология; от 

лица ангажирани с аграрната политика за вземане на решение при нейното 

изработване. 

 

Последователни стъпки при използване на брутния марж 

 

Алгорититъмът за установяване на брутния марж, за определено производство, 

предполага следните стъпки: 

1. Определяне на средния добив от продукта при дадената технология. Ако 

продуктът не е бил произвеждан досега информация може да се използва от други 

фермери или от земеделски служби. Във вторият случай трябва да се има в предвид, че 

добивите са получени при оптимални условия, които трудно се осигуряват, особено от 

малките ферми. 

2. Изчисляване на брутния приход от продукта. Той е произведение от 

продукцията на хектар и продажната й цена.  

3. Определяне на разходите за семена, торове, препарати на един хектар или за 

цялата площ. При тяхното определяне трябва да бъдат включени и направените разходи 

за транспорт, съхранение и др.  

4. Изчисляване на разходите за напояване и механизирани услуги (ако те са 

извършени от външна фирма) 

5. Определяне на разходите за механизирани дейности (ако те са извършени от 

фермера) 

6. Изчисляване на постоянните разходи, които се отнасят директно към даденото 

производство. За целта цялата инвестиция се разделя на броя реколти или периода на 

използване. 

7. Определяне на разходите за труд. Ако се използва семеен труд разходите се 

изчисляват на основа възможния доход, ако те работят извън фермата. 

8. Не се включва рентата за наемане на земя.   

9. Не се включват данъци и такси за земята 

10. Други разходи, извън посочените по-горе, се разпределят пропорционално на 

площта на продукта спрямо общата площ на стопанството. 

11.  Размерът на брутния марж  представялва разликата  между брутните приходи и 

разходи на хектар. 
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Макар представените стъпки да са лесни за изпълнение, за да бъде брутният 

марж  изчислен правилно ще се обърне внимание на някои моменти. Алгоритъмът ще 

бъде илюстриран с пример  

Пример за изчисляване и интерпретация на брутен марж 

На таблица 1 е илюстрирано изчисляване на брутен марж при две технологии на 

производство на пипер. В примера стандартната технология изисква използване на 

повече ресурси, което резултира в по-голямо количество реколта. 

Резултатите показват следното, че брутният марж на хектар е по-висок при 

увеличаване на количеството произведен пипер.  

  

Таблица 1 Брутен марж при различни технологии на отглеждане на пипер 
 

                                                  Био технология за пипер-зелен                             

   Мярка Количество Цена-лв Обща стойност-лв. 

Брутен приход         

 Добив кг 3 000 0.45 1 500.00 

 Субсидии кг 1 500 0.04 60.00 

 Всичко    1 610.00 

Променливи разходи     

 Посадъчен материал броя 10 000 0.05 500.00 

 Торове-всичко    70.00 

 Препарати-всичко    60.00 

 Други ресурси     

 Механизация    78.00 

 Труд: ч/часа    

  нает  248 1.00 248.00 

  собствен     

 Всичко    956.00 

Брутен марж     

 На дка    654.00 

 На кг    0.22 

 

        Стандартна технология за пипер-зелен                                  

   Мярка Количествово Цена-лв. Обща стойност -лв. 

Брутен приход         

 Добив кг 4 000 0.45 1 800.00 

 Субсидия кг 1 750 0.04 70.00 

 Всичко    1 870.00 

Променливи разходи     

 Посадъчен материал бр 10 000 0.05 500.00 

 Торове - всичко    80.00 

 Препарати - всичко    70.00 

 Други ресурси     

 Механизация    88.00 

 Труд: ч/часа   258.00 

  нает  158 1.00 158.00 

  собствен  100 1.00 100.00 

 Всичко    996.00 

Брутен марж     

 На дка    874.00 

 На кг    0.22 
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Анализ на чувствителността  

Анализът на чувствителността („разходи - обем - печалба") показва как се 

променя брутния марж при промени в един или повече от елементите за неговото 

определяне. Таблица 2 илюстрира това, където средната цена за тон пипер е в диапазон 

установен между най-висока и най-ниска цена (оптимистичен и песимистичен вариант). 

Общите разходи на един хектар също биха могли да варират по аналогичен начин. 

Точката на приключване без печалба и без загуба (цената на тон, при която разходите 

се покриват от приходите) също е дадена. Провеждането на този анализ би се улеснило 

с използване на компютърни таблици. 

 Анализът на чувствителността, освен че дава ориентировъчна оценка на риска 

на производството, може да бъде полезен и за определяне на слабостите на 

производството, които трябва да бъдат преодолени, за да се повиши брутният марж. 

Възможните проблеми в представения пример могат да се търсят в ниската цена, нисък 

добив, високи разходи за даден ресурс използван в производството и т.н. 

 

Таблица 2. Брутен марж при променливи цени и добиви 
 Добив   

Цена 1 500 кг/дка 2 000 кг/дка 3 000 кг/дка 4 000 кг/дка 4 500 кг/дка 

0,65 лв./кг. 89 414 1 064 1 714 2 039 

0,55 лв./кг. - 61 214 764 1 314 1 589 

0,45 лв./кг. - 211 14 464 914 1 139 

0,35 лв./кг. -361 -186 164 514 689 

0,20 лв./кг. -586 -486 -286 -86 14 

 

Анализът основно установява влиянието на промените на обема на продукцията 

върху брутния марж. Този анализ се основава на разделянето на разходите на 

постоянни и променливи. Както вече видяхме по-горе, брутният марж  се определя 

като разлика между прихода и променливите разходи и е първа стъпка при определяне 

на нетната печалба. Той изразява този размер, който е необходим за покриване на общите 

постоянни разходи. Съответно, размерът на постоянните разходи в общия приход от 

продажбите е известен като степен на пределен принос. Тъй като постоянните разходи са 

независими от продажбите, фермата ще търпи загуби, ако брутният марж е недостатъчен за 

покриване на постоянните разходи. При по-малък обем на производството фермата ще 

губи, тъй като постоянните разходи ще бъдат по-големи от брутния марж. Ако 

производството нарастне, брутният марж ще се изравни или надвиши размера на 

постоянните разходи. Критичната точка, в която пределният вклад се изравнява с 

постоянните разходи, се нарича точка на равновесието. Точката на равновесието фиксира 

този размер на производството, в който фермата има нулева печалба. 

Приносът към постоянните разходи показва тази част от дохода във всяка единица 

продукция, която остава, след като променливите разходи са покрити и може да се насочи 

към покриване на постоянните разходи.  

Първият въпрос, който се поставя в анализа е: “Колко единици продукция трябва да се 

произведат (съответно да се реализират), за да може приносът към постоянните разходи 

да покрие общите постоянни разходи?” Размерът на производството, в който се достига до 

нулева загуба (точката на равновесието), може да се определи по формулата: 

 

 

 

 

 

 

            ПР 

ТР = ————    
                    ППР 
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където   ПР са общите постоянни разходи;  

              ППР -  приносът към постоянните разходи; 

              ТР -  точката на равновесието. 

 

След достигането до този размер (при който постоянните разходи изцяло са 

възстановени), всяка единица допълнителна продажба ще възстановява променливите 

разходи и ще носи чиста печалба, равна на приноса към променливите разходи.  

При нулев обем на производството променливите разходи са нула, общите 

разходи са равни на постоянните разходи, а приходите - на нула. При производство и 

продажба на продукт, приходите и променливите разходи растат пропорционално на 

обема на продукцията. Точката на равновесието (цена на реализация 0,45 лв./кг, табл.2) 

е при обем 1 969 кг., при който променливите разходи, свързани с продукта, са 

възстановени от прихода. Ако обемът на производството се повиши още повече, то 

приходите ще възстановят постоянните разходи и след тяхното покриване ще носят 

чиста печалба. 

Ако общите разходи не се променят, но се повиши (или понижи) продажната цена 

на продукта, тогава приходите ще се увеличат по-рязко (по-бавно) и точката на 

равновесието ще се достигне по-бързо (по-бавно). Така например, ако цената на 

реализацията нарастне на 0.55 лв., тогава приносът на постоянните разходи ще се 

увеличи и критичният обем на производство ще спадне на 1 610 кг.  

В процеса на плановата дейност този анализ може с успех да се използва за определяне 

обема на производството, необходим за достигане на определено ниво на плановата 

печалба. Планирането на определен размер на печалбата е не само основен елемент от 

стратегията на фермата, но е и необходимо условие за развитие на нормални икономически 

отношения с контрагентите (доставчици, кредитори, арендатори и т.н.). Необходимите 

допълнителни продажби в размера на производствената програма за осигуряването на 

плановата доходност можем да определим чрез формулата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

където ПП е планираната печалба;  

             ДП - допълнително необходимата продукция;  

           ППР  - приносът към постоянните разходи. 

 

Ако в горния пример фермата има маса на печалба от 12 000 лв. като планова цел, то 

за нейното достигане е необходимо допълнително производство на 20 000 кг над обема в 

точката на равновесието. Общият размер на продажбите в този случай ще бъде 45 000 лв.     

(45 000 кг). 

С помощта на анализа може също да се получи отговор на въпроса: “Как изменението 

на структурата на разходите ще влияе върху нивото на печалбата?” Ако, например, се 

увеличат амортизационните отчисления в резултат на планирани изменения на постоянните 

разходи (закупуване на нов трактор) с 60 хил. лв., минималният размер на допълнителното 

производство за поддържане на същото ниво на печалба може да се определи чрез 

съотношението: 

 

                    ПП 

   ДП = —————  

                    ППР 
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където ДПР е ръстът в размера на постоянните разходи. 

 

В нашия пример той е 100 000 кг или 100 хил. лв. (60 000:0.6). Тракторът може да се 

закупи, ако неговото използване осигурява минимално нарастване на производството в 

този размер. 

Ако се изменят променливите разходи (в резултат на увеличаване на доставните цени 

на суровините и материалите или пък на икономии в техния размер) при дадения мащаб на 

производството и продажните цени, това ще доведе до промяна в степента на приноса 

към постоянните разходи. Той ще се намали или увеличи в зависимост от посоката на 

изменение на променливите разходи, а ефектът от тази промяна на променливите разходи 

върху печалбата ще се определя като разлика в дохода от старата и новата точка на 

равновесието.  

Анализът „разходи - обем - печалба" е много полезен инструмент при определяне 

влиянието на изменението на реализационните цени на селскостопанските 

продукти върху чистата печалба. При различни програми за реализация и еднакви 

променливи разходи ще има различни величини на дохода за покриване на постоянните 

разходи в единица продукт (различна степен на приноса към постоянните разходи). 

Съответно на това, тези програми ще осигуряват и различна печалба. Ефектът от 

изменението на продажните цени върху масата на печалбата се определя като разлика в 

критичните точки на равновесието в новия и изходния вариант: (ТРн - ТРс).  

Изменението на пазарните цени не може да става произволно, а зависи от 

еластичността на търсенето на тези продукти. Тъй като влиянието на изменението на 

цените на индивидулната ферма върху еластичността на търсенето е сравнително 

слабо, то анализът „разход - обем - печалба" в този случай се използва по-скоро като 

способ за разработване на варианти за адаптиране към определена ценова политика. 

Тук анализът дава възможност на мениджъра да осмисли адаптацията в обема на 

производство (продажба), който трябва да направи, за да компенсира негативното 

влияние на намалението на цените върху печалбата. 

В някои случаи фермата ще бъде принудена да продава на цени под своите 

променливи разходи (поради спад на пазарните цени). В този случай променливите 

разходи в единица продукт показват т.нар. долна допустима цена за този продукт. Да се 

продава на цена под променливите разходи, означава, че някои от тях не се 

възстановяват. Освен тях не се възстановяват и направените постоянни разходи.  

Друг проблем, при решаването на който е подходящо използването на анализа 

„разход-обем-печалба", е избирането на най-добрата производствена програма за 

производството и реализацията на няколко продукта. Този случай е типичен за 

повечето ферми и при него трябва да се реши въпросът: “Каква да бъде комбинацията 

на тези продукти?” и “Как да се подобри съществуващата структура на 

производството?”. Това обикновено става чрез увеличаване дела на продукта с най-

висок принос в постоянните разходи (в границите, допустими от технологията за 

производство на тези продукти). На табл. 3 е показано как ще се подобри изходният 

вариант на производствената структура с критична точка на нулево ниво (съответно и 

нулево ниво на нетната печалба), чрез промяна дела на отделните продукти в общото 

производство. Увеличаването на обема на продукт Б с най-висока степен на принос към 

   ДПР 
—————  

   ППР 
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променливите разходи издига ефективността на фермерската дейност и реализира маса 

на печалба от 12 500 лв. 

 

Таблица 3. Усъвършенстване структурата на производство на ферма посредством 

анализ “разходи-обем-печалба” 
  Изходен вариант Подобрен вариант 

А Б В Общо А Б В Общо 

Приходи, хил. лв. 100 100 50 250 50 175 25 250 

Променливи разходи,  

хил. лв. 
50 30 20 100 25 52.5 10 87.5 

Брутен марж, хил. лв. 50 70 30 150 25 122.5 15 162.5 

Постоянни разходи,    хил. лв.       150       150 

Нетна печалба, хил. лв.       0       12.5 

Степен на пределен вклад, % 50 70 60 60 50 70 60 65 

 
Анализът “разходи-обем-печалба” се основава на някои допускания и условности, 

които не се срещат в чист вид в практиката. Например, такива са предположенията, че 

постоянните разходи не се променят; че променливите разходи и общият приход са в 

линейна зависимост от обема на продукцията; че обемът на продукцията е единствен 

фактор на разходите; че всички останали фактори са постоянни и т.н. В действителност 

някои от постоянните разходи са постоянни за определено ниво на производството, но 

когато се надхвърли, се променят в ново ниво на постоянни разходи. Също така 

повечето от променливите разходи нарастват прирастно, а не линейно.  

Всичко това променя характера на кривата и прави анализа по-сложен, но не и 

невъзможен. Освен това, възможностите за прецизното му и многовариантно 

извършване, които съвремените компютърни програми създават, едва ли подлежат на 

съмнение.  

Периодът на анализа също е от съществено значение. При прекомерното му 

удължаване (хоризонта на дългосрочното планиране) изчезва разликата между 

постоянни и променливи разходи (всички разходи се превръщат в променливи). 

Дължината на аналитичния период зависи от същността на проблема и характера на 

решенията, които трябва да се вземат. Най-общо, в селското стопанство той трябва да 

съответства на сезона или на финансовата година. 
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Приложение 4 

 

АНКЕТНА КАРТА 

за проучване биологично земеделие и агро-екология 
 

Тази анкетна карта е част от разработения инструментариум във връзка с 

анализа  на възможностите за производство на биологични продукти и агро-екология от 

земеделските производители на територията на общините Тервел и Крушари.  

Биологичното земеделие е система на земеделие за производство на био 

продукти. Биологичното производство изключва употребата на изкуствени добавки и 

подобрители и генномодифицирани организми. Изискванията към биологичните 

продукти са доста строги: изключване на всякакви изкуствени подобрители и съставки 

не само при обработването на продуктите, но и при отглеждането на суровините, 

специални изисквания за средата на отглеждане на продуктите и др., определени в 

съответното законодателство. 
 

Място на провеждане на анкетата и данни за анкетираното лице 

 

Населено място: __________________________ № анкетна карта:__________ 

 

Име ___________________________________________________________ 

 

Възраст:____г.   Пол:  М / Ж       Дата____________________________ 

 

 

Какво е Вашето образование? 

 

висше да /не 

средно да /не 

основно да /не 

квалификационен курс да /не 

   Оградете верния отговор 

 

От колко години  се занимавате със земеделие: 

от 0 до 5 година ...... 

от 5 до 10 години....... 

над 10 години............. 
 

Какъв е юридически статус на вашето земеделско стопанство 

Физическо лице  да /не 

Търговско дружество  да /не 

Кооперация да /не 

Други__________________________________________________ 

Оградете верния отговор 
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Какво отглеждахте във вашето стопанство през 2011-2012 г.? 

Култури и животни Площи в дка 

и/или брой животни 

Растениевъдство:  

Пшеница  

  

  

  

Животновъдство:  

Крави  

  

  

  

 

Подредете по степен на важност източниците на доход за вашето стопанство (1 – 

най- важна, 2 - по-маловажна, 3 - средно, 4 - маловажна, 5 - най- маловажна):  

земеделска дейност ............. 

преработвателна дейност................ 

търговия........... 

туристическа дейност ..................... 

други.......... 

 

Кое биологично производство би представлявало интерес за вас  

и/или ще ви позволи да получите по-висока добавена стойност (подчертайте)? 

Животновъдство: Биволовъдство, Овцевъдство, Коневъдство, Свиневъдство,  

Козевъдство, Зайцевъдство, Охлювъдство, Пчеларство  

Друго: 

Растениевъдство:  

фасул, леща, соя,.....  

Зеленчуци:.... 

Трайни насаждения: овошки, лозя, ягодоплодни, касис, арония ..... 

Черупкови: орехи, лещници, бадеми ...  

Билки и ароматични растения ..... 

Друго: 

 

Как биологичното земеделие ще подобри интеграцията на Вашето стопанство в 

хранителната верига и/или в земеделското производство в района? 

Ще повиши качеството на продукцията да /не 

Разнообразяване на асортимента да /не 

По-близък контакт с крайните потребители да /не 

Производство на местни продукти с определено качество  да /не 

Други, а именно..................................... 

Оградете верния отговор 
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Как биологичното земеделие ще повлияе на вашата стопанска дейност? /моля 

отбележете, като е възможно да посочите повече от един отговор/ 

Разнообразяване на източниците на доход  да /не 

По-висока печалба да /не 

По-ефективно използване на ресурсите да /не 

Достъп до перспективен пазар да /не 

Друго  

Оградете верния отговор 

 

Кои от изброените фактори определят Вашето решение за 

преминаване/стартиране на биологично производство: /моля отбележете, като е 

възможно да посочите повече от един отговор/ 

След консултация с експерт да /не 

След обсъждане с други производители да /не 

Според ценовите тенденции да /не 

В зависимост от сключените договори да /не 

Сдружаване  да /не 

Друго да /не 

Оградете верния отговор 

 

Какъв ефект очаквате да окаже биологичното земеделие върху състоянието на 

природните ресурси във Вашето стопанство: 

Повишаване на почвеното плодородие да /не 

Разнообразяване на пейзажа да /не 

Опазване чистотата на водните източници да /не 

Опазване на биоразнообразието да /не 

Друго  

Оградете верния отговор 

 

От къде бихте търси ли информация за биологично земеделие?  

Научни институти и университети  да /не 

НССЗ, национална служба за съвети в земеделието да /не 

Браншовите асоциации да /не 

Интернет да /не 

Доставчици на техника, семена, торове, препарати да /не 

Специализирани медии /вестници, телевизия, списания/ да /не 

Друго  

Оградете верния отговор 

 

Кои ограничения възпрепятстват въвеждането на биологичното земеделие 

/продукти/ във вашето стопанството (моля отбележете със следните оценки 0 – 

няма отношение;  1 – слаба зависимост;   2 – силна зависимост;    3 – много силна 

зависимост) 

Трудности с реализация на продукцията_____________________________________ 

Сертифициране на био производството _________________ 

Силна конкуренция при наемане на земя _____________________ 

Липса на достъп до кредити_____________________________________ 

Сравнително високи разходи за въвеждане на био производството______________ 

Липса на достъп до знания и информация за био технологии___________________ 
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По-ниската продуктивност на био производството __________________ 

Друго............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Бихте ли участвали в сдружение за съвместен маркетинг на био продукти? да/не 

 

Бихте ли кандидатствали за финансиране на ваш проект към МИГ Тервел 

Крушари за биологично земеделие или свързани с него дейности? 

Мярка 121 ”МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

Мярка 123 ” ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ 

КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ” 

за растениевъдство               да /не растителна продукция                 да /не 

за животновъдство                да /не животинска продукция                да /не 

Оградете верния отговор 

 

 


