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Резюме 
 Глобалният пазар на био продукция се оценява на 80 млрд. щатски долара и бележи 

тенденция на ръст, воден от промяната в хранителните навици на населението и от 

повишаването на жизнения стандарт.  

 В следствие на ръста в търсенето интересът към производство и преработка на 

органична селскостопанска продукция нараства. От 1999 г. насам площите с 

биопроизводство или в преход в света нарастват четирикратно, а производителите 

над 10 пъти. 

 Биологичното производство в САЩ не разчита на субсидии и съществува изцяло на 

пазарен принцип, но страната е лидер с 43% от продажбите на органични храни и 

напитки в света. Следват Германия, Франция, Китай, Канада, Великобритания, Италия 

и др.  

 Европейският съюз залага на напълно противоположен модел, отделяйки значителни 

средства по линия на ОСП. Въпреки това, производителността и пазарът изостават от 

тези в САЩ. 

 За последните пет години площите в България нарастват близо 4 пъти, а броят на 

биопроизводителите – над 5 пъти. Въпреки това делът на това направление остава 

сред най-ниските в ЕС и следва тенденциите в Европа със значително изоставане. 

 В България се развива предимно биологично субсидиевъдство - ръстът не се дължи на 

съразмерно повишаване на търсенето, а  е продиктуван от различни форми на публична 

подкрепа. Това принуждава фермерите често да продават продукцията си на цените на 

конвенционалната. 

 Необходимо е както затягане на контрола върху био сертифициращите компании, така 

и промяна в механизма за подкрепа на единица площ – особено диференциране на 

ставката за различните видове трайни насаждения. 

 Ниските доходи и неравномерното географско разпределение на пазара са най-силният 

ограничаващ реализацията фактор. Българският пазар остава символичен. Това насочва 

вниманието към износа – както на прясна продукция, така и на храни и напитки.  

 Начинанието за мнозина фермери няма дългосрочен характер. Между 1/5 и 1/4 от 

регистрираните в преход в началото на всяка година впоследствие отпадат от 

производство. 

 Меката пшеница, етерично-маслените и медицинските култури, ядките, слънчогледът, 

лозята са с най-голям размер био площи в България. Най-разпространено е органичното 

производство при листните зеленчуци и ядките, които са почти изцяло сертифицирани 

или в преход. От меките плодове делът е над 50%. 

 Добивите от органично земеделие остават значително по-ниски от конкурентните 

производители в ЕС. 

 Делът на биологичното животновъдство е с пренебрежимо малък не само в европейски 

мащаб, но и в страната. България е с най-голям брой пчелни семейства, отглеждани по 

биологичен начин в света.
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Световни тенденции 

 
Източник: FiBL 

 
Източник: FiBL 

 
Източник: FiBL 

Площите, заети с биологично земеделие в 

световен мащаб се увеличават бързо. Те 

покриват 44 млн. ха (близо 1% от 

земеделската земя в света) към 2014 г., което 

е четири пъти повече от 1999 г. За същия 

период биопроизводителите са нараснали 

над 10 пъти – от 200 хил. на 2,3 млн. 

Основните фактори зад този ръст са няколко: 

повишаващото се благосъстояние на 

населението, включително в развиващия се 

свят, стремежът към консумация на по-

здравословни продукти и такива, 

произведени по устойчив за околната среда 

начин, но не последно място и политиката на 

ЕС за стимулиране на биопроизводството и 

„зелените“ практики. 

С над 17 млн. ха Австралия разполага с най-

голямата площ за биопроизводство или в 

преход към такова, следвана от Аржентина – с 

3 млн. ха. И в двете страни тези земи са заети 

почти изцяло с постоянни пасища и служат за 

отглеждането най-вече на говеда. Уругвай 

бързо следва лидерите и през последните 

десет години е постигнал ръст в био площите 

от 376 хил. ха – отново предимно пасища, 

даващи основата за популярен експортен 

продукт (месо от пасищно говедо като 

конкурент на конвенционалното месо от 

угоено със зърно говедо). 

От географското разпределение на държавите 

с най-силно развито био производство е 

видно, че те се делят на три типа: държави с 

висока покупателна способност (САЩ, 

страните от ЕС), експортно ориентирани 

държави с развит агро сектор (Аржентина, 

Уругвай) и такива с бързо нарастваща средна 

класа (Китай, Индия). Съществува и още едно, 

много по-важно разграничение: държави със 

силно субсидирано био земеделие (ЕС) и 

такива, в които субсидиите играят по-малка 

или никаква роля (САЩ, Австралия, Бразилия). 
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1,1

1,1

1,3

1,4
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17,2

Канада
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Испания

Китай
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Топ 10 страни по площи с биологично 
производство или в преход, 2014 (млн. ха)
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11%
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16%
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36%
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Чехия
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Естония
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Фолкландски о-ви

Топ 10 страни по дял на площите с 
биологично производство или в преход, 

2014 г.
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Източник: Organic Monitor 

 

 

Източник: FiBL 

Глобалният пазар на органична продукция 

расте с бързи темпове и достига USD 80 млрд. 

към 2014 г. – скок от близо 180% за 10 години. 

Най-големите пазари са в страни с висока 

покупателна способност на населението – 

САЩ, ЕС и Швейцария. Същевременно растат 

продажбите и на развиващите се пазари, 

където стандартът на живот нараства, а с това 

и потребителското търсене за премиум 

продукти.  

Истински бум в търсенето на биопродукция 

изживяват Съединените щати, славещи се с 

един от най-индустриализираните и 

концентрирани агросектори в света. В САЩ  се 

реализират 42% от продажбите на дребно на 

органична продукция в света. Търсенето 

налага реализацията да се насочва все повече 

към търговските вериги. Всяка една от тях вече 

предлага собствена марка органични храни и 

напитки. Специализираните търговци на био 

храни също следват модела на веригите и 

двата най-големи такива разполагат с по над 

400 магазина в САЩ и Канада. Някои от тях 

налагат и нискобюджетни подразделения. 

Най-големият био производител в САЩ – 

WhiteWave Foods реализира 3,4 млрд. долара 

продажби през 2014 г., което представлява 

над 10% пазарен дял. 

С 26 млрд. евро, Европа е вторият най-голям 

пазар за органична продукция. Водещ дял в 

него има Германия, която заедно с Франция, 

Великобритания и Италия формира 

приблизително две трети от продажбите на 

континента. Основният канал за дистрибуция 

са частните марки на супермаркети, 

хипермаркети, но също специализирани 

магазини, дрогерии и др. Броят на 

органичните супермаркети продължава да 

расте – с около 50 годишно (FiBL). Веригата 

Biocoop оперира над 320 обекта във Франция; 

Dennree – над 100 в Германия и Австрия; 

15,2

28,7

54,9

80

1999 2004 2009 2014

Глобален пазар на биологична продукция 
(USD, млрд.)

27,1; 42%

7,9; 12%

4,8; 
7%3,7; 6%

2,5; 4%

2,3; 3%

2,1; 3%

1,8; 3%

1,4; 2%

1,1; 2%

10,2; 16%

Пазари за биопродукция в света, 2014 г. 
(млрд. евро; пазарен дял)

САЩ Германия

Франция Китай

Канада Великобритания

Италия Швейцария

1

73
77
85

97
127
130

145
162
164

221

България (2010)
------------------------

Франция (2014)
Канада (2013)

САЩ (2014)
Германия (2014)

Австрия (2011)
Лихтенщайн (2014)

Швеция (2014)
Дания (2014)

Люксембург (2014)
Швейцария (2014)

Топ 10 страни по био потребление на 
човек от населението (евро/година)
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EcorNaturaSi – над 100 в Италия. Все повече 

вериги стартират собствени подразделения, 

специализирани в биологичната продукция. 

Потребителите в Швейцария, Люксембург, 

Дания, Швеция, Лихтенщайн, Австрия и 

Германия отделят най-много средства за 

покупка на органични храни и напитки в 

абсолютно изражение – между 120 и 220 евро 

на година. Европейският пазар обаче е 

изключително разнороден географски и като 

потребление. Страните в Централна и Източна 

Европа все още отстъпват значително в 

разходите за био продукти, а в България те се 

изчисляват на нищожните 1 евро на година на 

човек. 

Азиатският пазар се оценява на около 5 млрд. 

евро, но повишаването на стандарта на живот 

и промяната в хранителните навици вещаят 

бърз растеж. На фона на над 3 млн. ха под био 

земеделие в Азия, голяма част от органичните 

продукти са вносни. В страни като Китай, 

Япония, Сингапур и Южна Корея търсенето се 

задоволява предимно с внос. 

 

Източник:FiBL;                                                                                              
*Няма данни за Германия и Великобритания 

 

Освен водещи консуматори, САЩ и ЕС са 

ключови износители на био продукция. 

Значителна част от износителите в Европа са 

концентрирани в Германия, Франция, Италия 

и Бенелюкс – Hipp, De Vau Ge, Rapunzel, Royal 

Wessanen, Le Nature Group и др.  

За развитието на сектора и търговията с 

органична продукция спомага и процесът на 

синхронизиране и взаимно признаване на 

регулациите, изискванията и стандартите по 

света. Пример e единният европейски пазар, 

където унифицираните правила позволяват на 

сертифициран в една страна-членка 

производител достъп до потребителите във 

всички останали. В допълнение на това 

Европейският съюз има двустранно 

признаване като еквивалентни системите на 

12 трети страни - Аржентина, Австралия, 

Канада, Коста Рика, Индия, Израел, Япония, 

Нова Зеландия, Южна Корея, Швейцария, 

Тунис и САЩ. Според Изследователския 

институт за органично земеделие (FiBL), 87 

страни имат установена нормативна база в 

областта, а в други 18 тя е в процес на 

изготвяне. В опит да допринесат за 

устойчивото развитие на селското стопанство, 

редица правителства прилагат различни 

механизми за насърчаване – целенасочени 

субсидии, мерки за подобряване на пазарната 

среда и капацитета на производителите, 

подкрепа за научно-изследователска дейност. 

Международната федерация за органично 

земеделие (IFOAM) подготвя обширен 

преглед на публичните политики и тяхната 

ефективност и през 2016 г. ще бъде 

представен своеобразен наръчник за 

правителствата за прилагането на най-

добрите практики. Целта му е допълнително 

синхронизиране, поставяне на производители 

и потребители от различни страни пред 

„равен старт“ и устойчиво развитие на 

сектора. 

303
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378
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467

551

590

928

1 420

2 409

Индия (2014)

Мексико (2013)

Канада (2014)

Франция (2014)

Китай (2014)

Виетнам (2014)
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Нидерландия (2014)

Италия (2014)
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Топ 10 страни по износ на 
биологична продукция (млн. евро)*
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Пазар vs субсидии 

 

Източник: Statista 

Ценова премия за органична продукция в САЩ 
(2013 г.) 

продукт премия 
пшеница 89% 

царевица 113% 

зеле 175% 

спанак 97% 

моркови 156% 

зрял лук 59% 

картофи 159% 

домати 144% 

ябълки - златна превъзходна 49% 

ягоди 73% 

круши 64% 

яйца 146% 

бройлери 296% 
Източник: USDA 

 ЕС САЩ 

Фермери (хил.) 260 31 

Млн. ха 10 2 

Продажби (€) 22 36 

% от пазара 2-4 5-6 

Население 
(млн.) 

502 320 

Източник: ИнтелиАгро 

 

 

Развитието на най-големия пазар на био 

храни в света – САЩ е особено интересно. 

Значителния ръст в производството на 

органична продукция е движен изцяло от 

нарастващото пазарно търсене, което 

изпреварва предлагането. Делът на био 

храните в търговията с храни и напитки на 

дребно вече заема дял от приблизително 6% 

към 2015 година. 

САЩ поддържат 2,2 млн. ха земя, отглеждана 

органично от около 30 хил. био фермери, 

които създават пазар за 36 млрд. евро. 

Маржът, който поддържат спрямо 

конвенционалното производство привлича 

все повече играчи към бизнеса, в т.ч. и много 

големи търговски вериги. Всичко това се 

случва без каквато и да била публична 

подкрепа, изцяло на базата на свободното 

търсене и предлагане.  

Във втория най-голям пазар на био храни – ЕС, 

оперират 8 пъти повече фермери с 4 пъти по-

голяма земеделска площ, които захранват 

пазар с една трета по-малък от американския. 

Този резултат следва да се разглежда в 

контекста на значителната публична 

подкрепа, която получава сектора по линия на 

II стълб на Общата селскостопанска политика 

от 2007 г. насам. Средствата, отделяни за 

стимулиране на биологичното производство 

по различни изчисления възлизат на около 10 

млрд. евро за един седемгодишен програмен 

период. 

Въпреки че пряко сравнение между двата 

пазара е трудно, поради ред причини, 

данните ни навеждат на заключението, че за 

да може био земеделието да бъде устойчив 

сектор, той следва да се развива на пазарни 

принципи. Субсидирането му води до по-

слаба продуктивност, опортюнизъм и 

съответно – по-ниски маржове. 

13,3
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21,6 22,5 24,1
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40

Продажби на биологична 
продукция в САЩ (USD, млрд.)
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Биопроизводството в България 

 

Източник: Евростат 

 

Източник: Евростат;* не включва пасища 

 

Източник: Евростат 

България е лидер в ЕС по ръст в броя на 

биопроизводителите за последните пет 

години (Табл. 4 от Приложението). Броят на 

регистрираните производители в началото на 

2015 г. е близо 4 хиляди, като за последните 

пет години се увеличава над пет пъти, при 

ръст от 17% средно за Общността. Най-

интензивна е тази тенденция през 2012 г. - 

броят на стопаните се удвоява. След това 

темпът се забавя и в началото на 2015 г. той 

остава почти на нивото от предходната 

година. Подобна е и динамиката в Румъния, а 

в Хърватия се наблюдава активизиране с 

приемането на страната в Европейския съюз. 

Сертифицираните площи с биологично 

производство или в преход към такова в 

България нарастват близо четири пъти между 

2009 и 2014 г. Най-интензивен е бил ръстът 

през 2010 г. (площите се удвояват), 2012 г. (с 

56%) и 2013 г. (с 44%), когато те достигат пика 

си от над 56 хиляди ха. Покачването за 

разглеждания период е най-силно сред 28-те 

страни-членки на Европейския съюз и с над 14 

пъти по-бърз темп спрямо средния за 

Общността (Табл. 1 от Приложението).  

България има и най-силен ръст що се отнася 

до дела на биопроизводството от общата 

използвана земеделска земя (Табл. 2 от 

Приложението). Въпреки динамичното 

развитие, страната остава сред тези с най-

слабо разпространено органично земеделие в 

ЕС, както в абсолютен, така и в относителен 

план. Едва 1% от земеделската земя се 

използва в това направление. България е и с 

най-висок дял площи в преход от общите 

ангажирани с биопроизводство сред 

страните-членки – над 2/3, при 10% средно за 

ЕС (Табл. 3 от Приложението). Това е 

предпоставка предлагането на продукция в 

тази пазарна ниша тепърва да нараства все по-

интензивно.                                                                                                   
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Дял на отпадналите биопроизводители 

страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Белгия 2% 8% - - - 

България 7% 18% 15% 21% 23% 

Чехия 7% 6% 3% 3% 3% 

Дания 4% 4% 5% - - 

Германия 4% 4% 4% 4% 4% 

Естония 6% - - 3% - 

Гърция 15% 18% - - - 

Франция 3% - - - - 

Хърватия 3% 8% 5% 7% 7% 

Италия 19% - - - - 

Латвия 16% 16% 1% 3% 3% 

Литва 10% - - - - 

Унгария 13% 14% - - - 

Нидерландия 3% 4% - - - 

Португалия - - 5% 7% 7% 

Румъния - - - - 21% 

Словения 6% - - - - 

Словакия 18% 13% - - 6% 

Финландия 5% - 3% 4% - 

Швеция 6% 4% 4% - - 

Великобритания 8% - 11% - - 
Източник: Евростат 

По-детайлен поглед в структурата на площите 

в страната обаче разкрива тенденция, 

поставяща под въпрос устойчивото развитие 

на органичното земеделие. Нарастването на 

площите след 2009 г. се дължи почти изцяло 

на тези в преход, докато вече 

сертифицираните остават сравнително 

стабилни – между 9 и 15 хиляди хектара. Това 

е показателно, че едва малка част от площите, 

за които е стартирана процедура достигат до 

етап производство на биологична продукция, 

а част от вече сертифицираните площи 

отпадат. 

Подобно на динамиката на използваните 

площи, така и при тази в броя на стопаните, се 

откриват белези на неустойчивост. Между 

една пета и една четвърт от регистрираните 

биопроизводители в страната в началото на 

годината отпадат до края ѝ. Това е най-

голямото текучество сред 19-те страни-

членки, за които има налични данни за поне 

една година от 2010 до 2014 г. 

С над 6 хил. ха, преобладаващата част, от 

които в преход, меката пшеница е най-

разпространената био култура в България. В 

абсолютно изражение застъпени са също 

етерично-маслените и медицинските култури, 

ядките, слънчогледът, лозята и др.  

В относителен план обаче, най-

разпространено е органичното производство 

при листните зеленчуци и ядките, чиито 

площи почти изцяло се отглеждат по този 

начин. Над половината от площите с меки 

плодове (без тези с ягоди) са сертифицирани 

или в преход. С по-висок дял са също някои 

овошки и етерично-маслените култури. 

Прави впечатление, че добивите при култури, 

които донякъде са характерни за 

биопроизводството изостават значително в 

сравнение с конкуренти на единния пазар. 

(Табл. 7 от Приложението). Това показва, че 

въпреки по-ниските добиви при органичното 

производство, в България те имат потенциал 

за значително подобрение. 

Органичното отглеждане на животни и 

производството на био продукти от 

животински произход в България изостава 

значително в развитието си спрямо 

растениевъдния отрасъл. То се практикува в 

единични, малки стопанства, които дори 

съвкупно имат символичен дял в общото 

производство на животинска продукция. 

Причини за това са както трудности за 

животновъдния сектор като цяло, така и по-

късното му включване в обхвата на 

подкрепата по Програмата за развитие на 

селските райони (виж по-долу). Трябва да се 

отчете, че био направлението в 

животновъдството има по-слабо 

разпространение и в рамките на Европейския 

съюз.  
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Източник: FiBL; Евростат; "Агростатистика", МЗХ 

 

 
Източник: FiBL - The World of Organic Agriculture 2016 

 

 
Източник: Евростат; "Агростатистика", МЗХ 

 

 

България е „на опашката“ сред страните-

членки на ЕС, както по абсолютен брой, така и 

по дял на отглежданите по органичен начин 

животни. Малко над 1300 животни е броят на 

едрия рогат добитък (0,2% от общия за 

страната), като от 2012 г. насам не се отчитат 

сериозни признаци на развитие. В рамките на 

ЕС те са над 3,6 млн. (4%). Най-голям е броят 

им в Германия, Франция, Австрия, 

Великобритания и Швеция, а най-висок е 

делът им в Швеция, Австрия, Латвия и Чехия.  

Въпреки, че се счита за традиционно 

направление на животновъдството, едва 

около 7 хил., или 0,5% от всички, са био овцете 

в страната. 1% (около 3 хиляди) от козите в 

България се отглеждат по биологичен начин. 

Близо половината от общия им брой за ЕС е 

концентрирана в Гърция. По официална 

статистика в страната има точно 500 домашни 

био птици от общо 34 млн. в ЕС и нито едно 

прасе отглеждано по биологичен начин. 

Като изключение не само в био 

животновъдството, а и в целия сектор на 

българското органично производство, се 

откроява пчеларството. България заема първо 

място в света по брой пчелни семейства, 

отглеждани по биологичен начин. Силният 

ръст започва през 2011 г. и до 2014 г. броят на 

семействата нараства близо четири пъти. От 5-

8% в края на изминалото десетилетие, делът 

му в сектора вече е почти 1/3 към 2014 година. 

Резултатът е впечатляващ, но когато става 

въпрос за произведения мед, ситуацията вече 

не е толкова обнадеждаваща. Въпреки 

многократния ръст в дела на био кошерите, 

произведеният от тях мед е относително 

стабилен през почти всички от последните 9 

години – като количество и като дял - между 

15 и 20% от общото производство. Средният 

годишен добив в България за 2013 и 2014 г. е 

съответно 14 и 9 кг. на био пчелно семейство.  
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Подпомагането за био пчелно семейство по 

ПРСР е въведено още през първия програмен 

период – 2007-2013 г. - 18,4 евро за пчелно 

семейство, независимо дали стопанството е 

сертифицирано или в преход. След 2014 г. 

плащанията се диференцират и нарастват с 

най-голям процент в сравнение с другите 

направления – до 35 евро в преход и 25 евро 

за сертифицирано. Помощта играе важна роля 

за разпространението на био пчеларството, но 

превръщането ѝ в основна причина за 

навлизане в него застрашава трайния 

характер на развитието му. Показателно за 

мотивите на някои фермери е изоставането на 

производството на био пчелен мед, спрямо 

ръста в броя пчелни семейства. Възможно 

обяснение от една страна е наличието на сив 

сектор и отчитане на по-малко от реално 

добитите количества, а от друга – 

съществуването на кошери, чиято основна цел 

е не производството на мед, а получаването 

на субсидия. 

Налагането на пчелния мед като традиционна 

част от българския износ е обективна 

предпоставка за ръст и в бъдеще. По данни на 

ФАО България е шестият най-голям износител 

в Европа. Основни дестинации са Германия, 

Гърция, Полша, Франция, Белгия, Австрия, 

Италия и САЩ, повечето от които, както стана 

ясно по-горе, са едни от най-развитите пазари 

за органична продукция в света. 

Преработка 
Докато разпространението на органичното 

селско стопанство в старите страни-членки е 

преминало през своя пик и бележи умерени 

ръстове (дори застой и спад в някои страни), 

то преработката на неговата продукция е 

своеобразната следваща вълна в този сектор 

(Таблица 5 от Приложението). 

  

Със своите близо 13 хиляди преработватели 

(25% от всички в ЕС), Италия се превръща през 

последните години в лидер в преработката на 

органична селскостопанска продукция. 

Традиционно тя е застъпена и във Франция и 

Германия. 

Преработвателните предприятия в България, 

опериращи с органични суровини, са 132 в 

началото на 2015 г. Ръстът в броя им за 

последните пет години е сред най-силните в 

Европа, а само през 2014 г. покачването е с 40 

оператора.  

Преработката на био суровини също е 

приоритет в ПРСР и носи предимство при 

оценката на проекти по инвестиционната 

подмярка 4.2. Това допълнително засили 

интереса на преработвателите към този тип 

суровини през 2015 г. и ще продължи да е 

фактор и през 2016 г. 

Липсата на официални данни (не само в 

България) за преработените количества и 

реализираните продажби (износ) прави на 

този етап невъзможно анализирането 

доколко ефективни са тези инвестиции. 

Остават въпросите дали бумът в интереса към 

преработката на био суровини реално води до 

съизмерим ръст в производството на крайни 

продукти и как, в кои направления, на каква 

цена и на кои пазари се реализират те. 

Отговорите на тези въпроси могат да се 

окажат от ключово значение за фермерите, 

които възнамеряват да добавят стойност към 

своята био продукция чрез последващата й 

преработка. 
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Роля на подпомагането 
Като един от инструментите за развитие на 

устойчиво за околната среда производство на 

продукция, биоземеделието е сред основните 

акценти на Общата селскостопанска политика 

на ЕС. Подпомагането му по тази линия в 

България се осъществява чрез два основни 

механизма на ПРСР.  

Първият се базира на принципа на единното 

плащане на сертифицирана или в преход 

площ/животинска единица, като стопаните са 

длъжни да осъществяват заявената дейност в 

продължение на поне 5 години. Прилагането 

му започва с първия за България програмен 

период – 2007-2013 г., като част от мярка 214 

„Агроекологични плащания“. Първоначално 

подкрепата обхваща полски, фуражни, 

ароматни и медицински култури, трайни 

насаждения, зеленчуци, постоянно затревени 

площи и пчелни семейства. За периода 2014-

2020 г. инструментът се регламентира в 

самостоятелна наредба, а към обхвата му е 

включено биологичното животновъдство – 

отглеждане на говеда, биволи, овце и кози. 

Ставките за подпомагане също се променят 

(Табл. 6 от Приложението) с фокус върху по-

интензивната подкрепа за преход. Намаляват 

плащанията за сертифицирани площи с 

полски и фуражни култури, зеленчуци, трайни 

насаждения и постоянно затревени площи. 

Въвеждането на подпомагане на единица 

площ е в основата на силния ръст в размера на 

площите с биопроизводство или в преход към 

такова през последните години. 

Ефектът на директното подпомагане не е 

равносилен за различните култури. Ярък 

пример за това са ядките – основно орехи, но 

също бадеми и лешници. За тях се приема (с 

редица условности), че са необходими по-

малко интензивни грижи, в сравнение с други 

трайни насаждения. По тази причина много 

стопани ги считат за по-лесни за отглеждане 

по биологичен начин. Наличието на плащания 

по линия на ОСП се превърна в един от 

основните мотиви за създаване на нови 

насаждения от ядки. Това постепенно 

допринесе за изкривяване на структурата на 

овощните градини в България. От 13% от 

всички засадени през 2007 г., делът на 

орехите през 2015 г. достига 24%, а площта им 

нараства над два пъти до 13 хил. ха . За четири 

години сертифицираните и тези в преход 

площи в направлението нарастват над 4 пъти. 

Резкият спад през 2014 г., дължащ се 

предимно на стопанствата в преход, е 

показателен, че бумът при биологичното 

производство на ядки не е устойчив и не е 

плод на пазарно обосновани решения, а по-

скоро е продиктуван от възможностите за 

сравнително бързо и лесно усвояване на 

публични средства. Това налага преосмисляне 

на подпомагането на единица площ за 

биопроизводство в посока диференциране на 

ставките за различните видове трайни 

насаждения. 

Вторият механизъм, стимулиращ интереса, е 

въвеждането на биологичното производство 

като един от ключовите критерии за оценка на 

проекти по инвестиционните мерки от ПРСР – 

4.1 – за производство и 4.2 – за преработката. 

Това важи с особена сила за първия прием по 

подмярка 4.1, където биопроизводството 

имаше тежест при оценяването на проектите, 

равна на тази на критерия за чувствителен 

сектор. В допълнение, точките по този 

критерий се получаваха както от 

сертифицирани, така и от производители в 

преход. Така формулираните условия и 

силната конкуренция между проектните 

предложения провокираха мнозина 

кандидати да започнат процедура по 

сертификация, единствено за да си осигурят 

по-добри шансове за одобрение на проекта. 
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Проблеми и предизвикателства 
Основният проблем и спънка пред развитието 

на биологичното производство в България 

продължава да бъде силно ограниченият 

вътрешен пазар. Няма официални данни 

каква е стойността на продажбите на био 

храни и напитки в страната, но последните 

оценки на FiBL са за 1 евро на човек годишно 

или пазар от 7 млн. евро. Тази стойност е 

символична на фона на търсенето в ЕС, дори 

да приемем, че в следващите години ще се 

увеличи многократно. Друг е въпросът, че 

ръстът в доходите на населението у нас не 

предполага такава драстична промяна. 

Ниските доходи на преобладаващата част от 

домакинствата и високият дял на храните и 

безалкохолните напитки в потребителските 

им разходи ги правят силно чувствителни към 

равнището на цените. (Графика 1 от 

Приложението). Макар да имат желание да 

консумират повече органични продукти, 

мнозинството от потребителите не са в 

състояние да заплатят високата ценова 

премия, която би дала пазарна устойчивост на 

производителите.  

Интересът към биопроизводството сред 

стопаните нараства с по-силни темпове от 

доходите и респективно пазара за такъв тип 

продукция в страната. Това разминаване 

между предлагане и търсене оказва натиск 

върху ценовата премия и принуждава голяма 

част от фермерите да реализират продукцията 

си като конвенционална. По този начин 

бързото развитие на сектора, иначе 

благоприятно за потребителите, „изяжда“ 

основното предимство на собствения си 

бизнес модел и прави производителите 

зависими от публичната подкрепа. Тя пък от 

своя страна провокира допълнителен интерес 

към пазарната ниша, поставяйки в омагьосан 

кръг фермерите. 

Друго вътрешно пазарно предизвикателство е 

степента на разпознаваемост и 

разграничимост между био продукцията и 

тази, означена като „еко“, „зелена“, 

„домашна“, „фермерска“ и др. Тя до голяма 

степен се ползва с ценовата премия за 

органично производство, без непременно да 

е съпътствана със същите техники и разходи за 

производство. 

При настоящите условия на вътрешното 

търсене, възможност за българските 

производители представлява близостта до 

платежоспособни пазари в ЕС. Въпреки че в 

Общността има големи и традиционни 

производители, някои от тях, например 

Германия, са също и сред водещите 

вносители на органична продукция. Основна 

пречка пред използването на тези пазари е 

преобладаващият малък размер на 

стопанствата (Графика 2 от Приложението), 

което прави формирането на достатъчно 

големи, еднородни и сигурни партиди трудно 

постижима задача. На този фон, биологичното 

производство не прави изключение от 

цялостната картина в българското селско 

стопанство, в която сдружаването е все още 

по-скоро изключение, отколкото правило. В 

някои направления дори самите 

производители са единици. 

Подпомагането безспорно има своя принос за 

популяризирането на биоземеделието, 

навлизането на повече производители в 

сектора и увеличаване на площите. То обаче 

има и второ острие. Освен че нарушава 

баланса между търсене и предлагане, то 

може да е в основата на изцяло погрешен 

бизнес модел за конкретно стопанство. Когато 

решението за навлизане в тази ниша е 

мотивирано основно от възможността за 

получаване на субсидии и е взето без 

необходимата подготовка за особеностите на 

типа производство, под въпрос е поставена 
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жизнеспособността на стопанството. 

Ситуацията се усложнява и от дългосрочния 

ангажимент за поддържане на органично 

земеделие. Той намалява гъвкавостта на 

фермерите да преминат отново към 

конвенционално и да минимизират загубите и 

пропуснатите ползи. Показателно за този 

проблем е огромното текучество и 

неустойчивост на био стопанствата. В тези 

условия и на базата на вече натрупан опит с 

използването на публични средства, е време 

да се направи и подкрепи с действия избора 

за това точно какво органично селско 

стопанство искаме в България: способно да 

печели пазари и генерира доходност или 

теоретично съществуващо, но практически 

незабележимо. 

Възможността за ползване на публично 

финансиране за биологично производство 

провокира и нездрав интерес към развитие на 

фиктивно такова. Това оказва натиск върху 

сертифициращите компании и води в някои 

случаи до неглижиране и пропуски при 

изпълнението на изискванията. Необходим е 

по-ефективен контрол, както спрямо 

сертифициращите компании, така и спрямо 

първоначалното и последващо изпълнение на 

условията от производителите. В противен 

случай браншът рискува да загуби доверието 

на вътрешните потребители и да ограничи 

силно достъпа си до външни пазари.

SWOT анализ 
 

 

СИЛНИ СТРАНИ: 

 Здравословна храна; 

 Устойчиво производство; 

 Унифицирани правила и 

процедури. 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ: 

 Ограничени вътрешно търсене и 
цени; 

 Изоставане в развитието; 

 Малък размер на стопанствата; 

 Голямо текучество; 

 Неподготвеност на фермерите. 
 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 Близост до големи 
платежоспособни пазари; 

 Развитие на преработка; 

 Приоритетен сектор; 

 Повишаване на покупателната 
способност; 

 Ползване и адаптиране на чужд 
опит. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: 

 Близост до традиционни и по-

конкурентни производители; 

 Доверие на потребителите; 

 Подготвени специалисти; 

 Разпознаваемост на пазара. 
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Българското биологично селско стопанство е 

твърде закъсняло спрямо бума в по-голямата 

част от европейските страни. На този фон е 

малко вероятно да се постигне 

конкурентоспособност в условията на 

масовост. За специализация на страната в това 

направление и сравнения с Австрия и 

Германия, например, е дори неуместно да се 

говори. На базата на тенденциите в 

развитието в страната и Европа, ще 

формулираме и възможния път към успешно 

органично производство в България: 

- Концентриране на усилията към 

износа - за прясна консумация, както и на 

суровини, с оглед бума в преработката; 

- Постигане на високи стандарти за 

качество и количество; 

- Обособяване на малко на брой но по-

големи и ефективни стопанства, 

специализирани изцяло в био пазара; 

- Висока степен на коопериране, не 

само между малките, но и между големите 

производители, за да се изпълнят първите две 

цели; 

- Концентриране на производството в 

направления, където страната има 

конкурентни предимства и в 

конвенционалното селско стопанство; 

- Внедряване на най-актуалните 

агротехнически практики; 

- Инвестиции в подготовка на собствени 

специалисти; 

- Изграждане на бизнес модел изцяло 

на пазарна основа и надграждането му с 

инструментите на публичната подкрепа. 

Пазарната среда предоставя малко по-

благоприятна позиция за развитието на 

преработката, което относително да съвпадне 

с тенденциите в Европа. За нея също е в пълна 

сила посоката към външните пазари, заедно с 

разработването на висококачествени, 

иновативни продукти в обем, достатъчен да 

гарантира ритмични доставки. 

Преработвателите могат практически да 

осъществят интегриране между 

производителите, посредством уеднаквени 

изисквания към суровините. По този начин 

продукцията на био фермерите ще може да 

преодолее ограниченията на по-малкия 

самостоятелен мащаб и да достигне с по-

висока добавена стойност до европейския 

потребител. Преработката отваря и по-

далечни платежоспособни или развиващи се 

пазари като Северна Америка и Азия.  

Тук обаче може да се появи рискът, 

характерен и за отрасъла като цяло – 

продължаващият да нарастват капацитет за 

преработка да надхвърли значително 

възможностите за снабдяване със суровини. И 

докато конвенционалната хранителна 

промишленост е в състояние донякъде да 

компенсира със сравнително по-евтин внос от 

трети страни, то основни източници на био 

суровини са именно премийните пазари, 

където се цели реализация на крайните 

продукти. Това поставя под въпрос 

рентабилността на част от проектите в това 

направление.   
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Приложение 
Таблица 1: Сертифицирани или в преход площи с в 

ЕС (хил. ха) 

страна 2009 2014 ∆14/09 

Испания 1 603 1 710 7% 

Италия 1 107 1 388 25% 

Франция 678 1 119 65% 

Германия 947 1 034 9% 

Полша 367 658 79% 

Австрия 518 526 1% 

Великобритания 722 521 -28% 

Швеция 392 502 28% 

Чехия 377 473 25% 

Гърция 326 363 11% 

Румъния 168 289 72% 

Португалия 157 212 35% 

Финландия 166 211 27% 

Латвия 160 203 27% 

Словакия 145 180 24% 

Дания 156 166 6% 

Литва 129 164 27% 

Естония 102 156 52% 

Унгария 140 125 -11% 

Белгия 41 67 61% 

Ирландия 48 52 8% 

Хърватия 14 50 256% 

Нидерландия 49 49 0% 

България 12 48 289% 

Словения 29 41 40% 

Люксембург 4 4 24% 

Кипър 3 4 22% 

Малта 0 0 29% 

ЕС-28 8 562 10 315 20% 

Източник: Евростат 

Таблица 3: Дял на площите в преход в ЕС (2014 г.) 

страна дял страна дял 

България 68% Естония 12% 

Хърватия 55% Литва 12% 

Малта 50% Латвия 12% 

Кипър 38% Унгария 11% 

Румъния 34% Финландия 10% 

Италия* 24% Гърция 10% 

Словения 19% Дания 8% 

Португалия 16% Ирландия 8% 

Словакия 16% Швеция 7% 

Белгия 16% Нидерландия 7% 

Люксембург 16% Германия* 5% 

Полша 16% Чехия 5% 

Франция 13% Великобритания 3% 

Испания 13% ЕС-28** 10% 

Източник: Евростат;                                                 *данни 
за 2013 г.; ** не включва Австрия 

 

Таблица 2: Дял на площите с биопроизводство или в 
преход в ЕС 

страна 2009 2014 ∆14/09 

Австрия 16,4% 19,3% 18% 

Швеция 12,8% 16,6% 30% 

Естония 11,0% 16,0% 45% 

Чехия 10,6% 13,4% 26% 

Латвия 8,7% 10,9% 24% 

Италия* 7,5% 10,6% 41% 

Словакия 7,5% 9,4% 25% 

Финландия 7,2% 9,3% 28% 

Гърция 8,5% 9,1% 8% 

Словения 6,3% 8,6% 36% 

Испания 6,6% 7,3% 10% 

Дания 5,9% 6,3% 5% 

Германия 5,6% 6,2% 10% 

Португалия 4,3% 5,7% 35% 

Литва 4,8% 5,6% 16% 

Белгия 3,0% 5,0% 65% 

Полша 2,3% 4,6% 94% 

Хърватия 1,1% 4,0% 273% 

Франция 1,9% 3,9% 101% 

Кипър 2,6% 3,5% 33% 

Люксембург 2,8% 3,4% 24% 

Великобритания 4,2% 3,0% -27% 

Нидерландия 2,6% 2,7% 4% 

Унгария 2,4% 2,3% -4% 

Румъния 1,2% 2,1% 70% 

Ирландия 1,1% 1,2% 2% 

България 0,2% 1,0% 293% 

Малта 0,3% 0,3% 14% 

ЕС-28 4,5% 5,8% 27% 

Източник: Евростат; *Данните са за 2008-2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4: Биологични производители в ЕС  
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(хиляди, 2011-2015 г.) 

страна 
2011  

∆   
2012  

∆   
2013  

∆ 
2014  

∆   
2015  2015  

∆   
15/11  

Италия 41,8 0% 5% 5% 6% 48,7 16% 

Испания 27,9 15% -5% 0% 0% 30,6 10% 

Франция 20,6 12% 6% 4% 4% 26,5 28% 

Полша 20,6 14% 11% 3% -7% 24,8 21% 

Германия 21,9 3% 2% 1% 1% 23,4 7% 

Австрия 22,1 0% -1% 0% 1% 22,2 0% 

Гърция 21,2 -13% 27% -6% -8% 20,2 -5% 

Румъния 3,0 216% 62% -5% -3% 14,2 374% 

Швеция 5,1 9% 1% 0% -3% 5,4 6% 

Финландия 4,0 2% 5% -1% -1% 4,2 6% 

България 0,7 118% 76% 40% 1% 3,9 442% 

Чехия 3,5 12% 0% 0% -1% 3,9 10% 

Великобритания 4,9 -6% -8% -9% -10% 3,5 -29% 

Латвия 3,6 -3% 0% 0% 0% 3,5 -3% 

Португалия 3,4 6% -20% 7% 11% 3,4 0% 

Словения 2,2 7% 13% 14% 8% 3,3 48% 

Дания 2,7 0% -1% -2% -1% 2,6 -4% 

Литва 2,6 - - 2% -5% 2,4 -7% 

Хърватия 0,9 45% 5% 12% 39% 2,2 137% 

Нидерландия 1,5 13% 1% 0% 3% 1,7 17% 

Унгария 1,6 -9% 8% 8% -1% 1,7 6% 

Белгия 1,1 11% 14% 15% 0% 1,6 46% 

Естония 1,4 6% 3% 5% -1% 1,5 14% 

Ирландия 1,4 - - - -6% 1,3 -7% 

Кипър - - - 4% 0% 0,7 - 

Словакия 0,4 -7% -1% -5% 17% 0,4 2% 

Люксембург - - - - -5% 0,1 - 

Малта 0,0 22% 9% -25% 11% 0,0 11% 

ЕС-28 220 6% 8% 2% 0% 258 17% 

Източник: Евростат 

Източник: Евростат 

Таблица 6: Годишен размер на плащанията за биологично производство (евро/ха; ЖЕ*; пчелно семейство) 

култури/ животни био ∆  спрямо 2007-2013 в преход ∆  спрямо 2007-2013 

полски + фуражни 168 -15% 284 14% 

пасища и ливади 112 -7% 128 7% 

трайни насаждения 557 -9% 736 1% 

ароматни и медицински 405 24% 515 15% 

зеленчуци 399 -11% 575 5% 

пчелни семейства 25 36% 35 90% 

говеда и биволи (мляко) 77 - 230 - 

говеда и биволи (месо) 63 - 160 - 

овце и кози (мляко и месо) 90 - 122 - 
Източник: Наредба N4/24.02.2015 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ - ПРСР 2014-2020 г.                                                      
*над 2-годишнен бивол/говедо=1 ЖЕ; говедо/бивол от 6 м. до 2 години = 0,6 ЖЕ; говедо/бивол до 6м. = 0,4 ЖЕ; овца/коза 
= 0,15 ЖЕ

Таблица 5: Брой и динамика на биопреработвателите в ЕС 

страна 2011 
∆ 

2012 
∆ 

2013 
∆ 

2014 
∆ 

2015 2015 
∆ 

15/11 

Италия 5 592 14% -8% 85% 16% 12 641 126% 

Франция 7 427 18% 2% 0% 25% 11 198 51% 

Германия 8 511 5% 3% 0% 4% 9 497 12% 

Испания 2 747 -1% 2% 2% 8% 3 082 12% 

Великобритания 2 177 -2% -4% 1% 20% 2 487 14% 

Австрия - - - - -11% 2 118 - 

Гърция 1 547 -3% 4% -1% 5% 1 635 6% 

Нидерландия 949 12% -3% 5% 5% 1 138 20% 

Швеция 653 0% 4% 12% 12% 855 31% 

Белгия 649 6% 11% 12% -2% 844 30% 

Дания 507 40% -1% 8% 4% 787 55% 

Финландия 254 38% 30% 46% -3% 648 155% 

Португалия - - - 16% 18% 515 - 

Чехия 404 4% 6% 5% 7% 506 25% 

Полша 249 4% 20% 30% 19% 484 94% 

Унгария 274 23% 23% -10% -31% 257 -6% 

Хърватия 200 -87% 470% 17% 34% 242 21% 

Словения 103 46% 18% 9% 22% 236 129% 

Ирландия 192 - - - 2% 197 3% 

България 68 -1% 21% 14% 43% 132 94% 

Румъния 88 20% -1% -5% 20% 120 36% 

Естония 43 35% 24% 17% 30% 109 153% 

Люксембург - - - - 13% 72 - 

Литва 70 - - 19% -38% 67 -4% 

Латвия 25 176% 25% -31% 7% 63 152% 

Словакия 47 -13% 39% -16% 17% 56 19% 

Кипър - - - 25% -23% 51 - 

Малта 1 200% 33% 150% -10% 9 800% 
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Таблица 7: Средни добиви* от културите с най-застъпено биопроизводство в България – ЕС, Сърбия и Турция; 2014 г. 

ядки меки плодове ягоди череши сливи 

страна т./ха ха страна т./ха ха страна т./ха ха страна т./ха ха страна т./ха ха 

Кипър 2,5 72 Великобритания 7,8 141 Испания 28,0 139 Испания 11,1 222 Великобритания 14,9 40 

Сърбия  1,6 11 Турция 7,3 24 Турция 15,7 259 Турция 7,6 931 Испания 11,8 361 

Турция 1,4 11 985 Румъния 7,1 229 Италия 12,9 94 Гърция 5,1 70 Италия 9,2 552 

Италия 1,1 26 723 Италия 5,4 433 Великобритания 10,3 12 Унгария 3,2 230 Словакия 8,6 10 

Унгария 0,9 1 020 Сърбия  5,1 351 Латвия 9,4 38 Великобритания 2,7 42 Кипър 8,0 21 

Румъния 0,6 164 България 4,5 477 Словакия 9,3 24 Италия 2,1 2 239 Турция 5,7 268 

Гърция 0,6 331 Испания 3,0 83 Германия 7,6 550 България 1,8 456 Сърбия  5,6 230 

Чехия 0,6 79 Полша 2,1 12 222 България 4,7 94 Румъния 1,8 41 България 5,3 296 

Испания 0,4 87 520 Германия 2,0 1 865 Полша 4,3 1 170 Латвия 1,0 29 Гърция 5,0 27 

България 0,3 1 474 Унгария 2,0 664 Литва 2,1 11 Хърватия 0,6 164 Унгария 3,5 108 

Словения 0,3 52 Хърватия 1,8 77 Финландия 1,9 129 Чехия 0,5 558 Румъния 2,9 527 

Литва 0,1 40 Словения 1,3 13 Естония 1,0 24 Полша 0,4 1 120 Латвия 2,3 19 

Полша 0,1 1 387 Латвия 0,9 277 Сърбия  0,9 140 Сърбия  0,2 57 Хърватия 1,5 259 

Хърватия 0,0 1 203 Чехия 0,8 456 Няма данни за Франция (128 ха); 
Дания (58 ха) 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 Няма данни за Германия (1200 
ха); Франция (308 ха) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Чехия 1,1 921 

Словакия 0,0 208 Гърция 0,6 30 Полша 0,6 1 777 

Няма данни за Франция (7089 
ха); Португалия (3679 ха); 
Германия (200 ха) 
 
 
  
  
 

Словакия 0,5 110 Няма данни за Франция (1447 
ха) и Германия (600 ха) 
 
 
 
 
 
 

Финландия 0,4 318 

Литва 0,3 3 729 

Естония 0,1 942 

Няма данни за Франция (332 ха); 
Швеция (249 ха); Португалия (214 
ха); 

Източник: Евростат 

* Включени са страни с поне 10 ха от съответната култура. Ядките и меките плодове могат да имат различна структура в отделните 

страни, което трябва да се вземе предвид при сравнението им.
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Източник: Евростат;  
Забележка: *дял за 2013 г.; **дял за 2012 г.; *** няма данни за дела  

 

 
Източник: Евростат
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Бележки  

При изготвянето на настоящия материал е 

използвана информация от световно 

признати източници и официални институции 

в България. Въпреки това, текстът не следва да 

се разглежда като препоръка за вземане на 

конкретни бизнес решения. Обръщаме 

внимание, че не съществува идеална 

стратегия, гарантираща висока норма на 

печалба. Оптималният избор зависи от 

конкретните икономически характеристики 

на стопанството, природните ресурси и бизнес 

средата. 

Анализирайки сектора, трябва да се имат 

предвид резервите към данните за добивите 

и производството в България, описани в 

текста. Поддържането на база данни за 

вътрешното потребление и износа на био 

суровини, храни и напитки, както и дейността 

на преработвателните предприятия  ще е от 

изключителна полза за следващи разработки. 

В същото време, липсата ѝ ограничава 

изследването да достигне до пълната картина 

на биологичното селско стопанство в 

страната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници  

1. Eurostat(http://ec.europa.eu/eurostat); 

2. Отдел „Агростатистика“, МЗХ 

(http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/

ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Cro

p/Posts_copy3.aspx); 

3. НСИ(http://www.nsi.bg/); 

4. Faostat (http://faostat3.fao.org/home/E); 

5. The World of Organic Agriculture 2016 

(http://www.fibl.org); 

6. USDA – Economic Research Service 

(http://www.ers.usda.gov)

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Crop/Posts_copy3.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Crop/Posts_copy3.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/Crop/Posts_copy3.aspx
http://www.nsi.bg/
http://faostat3.fao.org/home/E
http://www.fibl.org/
http://www.ers.usda.gov/
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За „ИНТЕЛИАГРО“ 
 

ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Създадено е с подкрепата на 

Фондация „Америка за България“ в края на 2014 г. 

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство. 

Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването на по-ефективно 

и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията за правене на агробизнес, 

намаляване на бюрократичното бреме и поставянето на българските фермери на равни основни с 

европейските им колеги. 

Ако намирате настоящото изследване за полезно и желаете да създаваме по-често подобни 

материали в бъдеще, ако споделяте нашата мисия и визия, можете да подкрепите работата ни с 

идеи, информация или чрез дарение. 

 

За контакти: 

Стилиян Гребеничарски,  

Анализатор 

Т: +359 889 716 090 

@: stiliyan@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 

 

Николай Вълканов,  

Управител 

Т: +359 899 911 597 

@: nikolay@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 

 

 

 

 

http://inteliagro.bg/aboutinteliagro
mailto:stiliyan@inteliagro.bg
http://www.inteliagro.bg/
mailto:nikolay@inteliagro.bg
http://www.inteliagro.bg/

