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Настоящата обзорна статия представя 
основните принципи и методи на 
биологичното производство. Целта е да 
запознае фермерите с предимствата на 
биологичното земеделие пред 
конвенционалното и неговата приоритетна 
роля за опазването на природната среда, 
биоразнообразието и здравето на бъдещите 
поколения. Статията дава данни за развитието 
на биологичното земеделие в България и 
Европейския съюз, които ежегодно се изменят 
в отношение спрямо конвенционалното. Тази 
тенденция на нарастване на площите среща 
подкрепа от национални и европейски 
програми за развитие на селските райони. Този 
тип земеделие е приоритет при отпускане на 
субсидии в национален и европейски мащаб. 
 
Ключови думи: биоземеделие, принципи, 
методи, биоразнообразие, сеитбообръщение 
 
Проблеми на съвременното земеделие 
 
- Концентрацията и специализация на 
производството – нарушаване на 
биологичното равновесие в природата; 
- Намалено биологично разнообразие и 
унищожаване на полезните видове; 
- Устойчивост на вредителите към 
химическите средства и задълбочаване на 
екологичните проблеми; 
- Разпокъсаността на земята; 
- Остаряло оборудване и сгради, 
несъответстващи на изискванията на 
стандартите на ЕС; 
- Недостиг на или прекалена употреба на 
препарати за растителна защита без отчитане 
на почвено-климатичните особености на 
района; 
- Неспособност за усвояване на 
фондовете на ЕС за подпомагане на 

селскостопанските производители – липса на 
информацията и обучение. 
Биологично производство и стандарти 
 
Разпространението на западния модел на 
високопроизводително земеделие в 
развиващите се страни създава по-нататъшна 
технологична и културна зависимост, както и  
проблеми, типично свързани със западната 
система на производство. Развиващите се 
страни са станали вносители на същите 
химически продукти, чиято продажба вече е 
забранена в индустриализираните страни. 
Това довежда до нежелани ефекти върху: 
- водата (повърхностни и подпочвени 
води) - поради напояването; 
- почвена ерозия; 
- използването на пестициди и антибиотици. 
 
Определение за биологично земеделие 
 
Според ФАО и СЗО ,,Codex Alimentarius’’: 
биологичното земеделие е ,,цялостна система 
за производствен мениджмънт, поддържаща 
устойчивостта в агроекосистемите, 
вкл. биоразнообразието, биологичните цикли и 
биологичната активност в почвата”. Фокусът е 
върху мобилизацията на вътрешните ресурси 
на фермата, минимизирайки същевременно 
външните вложения. Биологичната система 
отчита факта, че регионалните (местни) 
условия изискват агросистеми, адаптирани 
към специфичния регион. Това се постига чрез 
агрономически, биологични и технически 
методи в противовес на синтетичните 
вложения. 
Биоземеделието е специфичен метод на 
производство, който поддържа екологичните 
баланси и произвежда продукция, покриваща 
принципите на екологичните цикли растения – 
животни – почва. Биоземеделието допринася 
за устойчивото развитие на селските райони, 
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защитата на околната среда и гарантира добри 
условия за благополучие на животните. 
 
Всеобщи принципи на биоземеделието 
 
Принципи на здравето 
Биоземеделието трябва да поддържа и 
повишава плодородието на почвата, 
растенията, животните и хората като едно 
цяло. 
Принцип на екологията 
Биоземеделието трябва да се базира на 
жизнените екологични системи и цикли, да 
работи с тях и да помага за поддръжката им. 
Принцип на честност 
Биоземеделието трябва да се гради на основата 
на взаимовръзки, които осигуряват честност 
по отношение на природата на жизнените 
взаимоотношения. 
Принцип на грижата 
Биоземеделието трябва да се управлява с 
предпазлив подход, за да защити здравето и 
благоденствието на настоящите и бъдещи 
поколения и на околната среда. 
 
Основните принципи на биологичното 
земеделие са следните: 
• Да разглежда фермата като една 
система или “организъм”, който съществува в 
контекста на локална екосистема; 
• Да запазва баланса във 
взаимоотношенията вътре в самата фермерска 
система, както и тези между фермерската 
система и заобикалящата я екосистема; 
• Да запази определена степен на 
биоразнообразие в системата;  
• Да стимулира биологичната 
цикличност на системата; 
• Да извлече максимална полза от 
слънчевата енергия и да намали използването 
на всички видове външни влагания до 
абсолютния минимум. 
• Да запази отношенията със 
заобикалящата екосистема. 
 
Посочвайки тези основни принципи, можем 
да продължим да разглеждаме 
специфичните фермерски техники: 
• Да се отглеждат култури и видове, 
които са най-подходящи за местната среда.  
• Периферните зони и горските земи 
следва да се поддържат и подобряват. 
• Да се подобри биоразнообразието на 
системата.  
• Видовете да действат като буфер 
срещу ветровете и за предпазване от ерозия. 

• Фермата да има минимално влияние 
върху селския ландшафт, даже да го 
подобрява. 
• Да намали компактността и ерозията 
на почвата 
• Да повиши съдържанието на хумус 
• Ротация на култури 
• Механични и физически средства 
• Биологични, физически и/или 
агрономически, биотехнически (привличащи и 
репеленти) или нискотоксични минерални и 
естествени препарати. 
 
Основни принципи на биологичното 
производство 
 
 Балансирано използване на 
хранителните вещества и органичната материя 
в почвата 
 Ефективно използване на водните, 
почвени, растителни и животински  ресурси 
 Разнообразие на генетичните ресурси 
 Ефективно използване на енергията 
 Забрана за използване на синтетичните 
торове и пестициди  
 Минимални външни вложения 
 Рециклиране на хранителни вещества 
(компостиран оборски тор, растителни 
остатъци, и др.); използване на бобови и 
зелено торене  
 Производство, адаптирано към 
местните агроклиматични условия  
 Отглеждане на метни породи животни 
и сортове растения; гъвкавост на пазара  
 Минимум почвобработки, растителна 
защита, сушене и т.н.  
 Минимален негативен ефект върху 
природната среда - превантивни методи като 
устойчиви към болести овощни видове и 
култури; механичен контрол, 
сеитбообръщения с житни (ръж, пшеница) и 
смесени култури за подтискане на плевелите 
 Производство във фермата 
 
Подпомагани подмерки и дейности 
 
Подпомага се прилагането на една или 
комбинация от следните подмерки и дейности: 
1. биологично земеделие (БЗ) 
а) биологично растениевъдство; 
б) биологично пчеларство;  
2. управление на земеделски земи с 
висока природна стойност (ВПС);  
а) възстановяване и поддържане на 
недоизпасани затревени площи с ВПС; 
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б) възстановяване и поддържане на 
преизпасани затревени площи с ВПС; 
в) поддържане на местообитания на защитени 
видове в земеделски земи, разположени в 
орнитологични важни места. 
3. поддържане на характеристики на 
ландшафта – традиционно отглеждане на 
овощни култури; 
4. традиционно животновъдство  
а) опазване на застрашени от изчезване местни 
породи; 
б) планинско животновъдство (пасторализъм). 
5. опазване на почвите и водите 
а) въвеждане на сеитбообръщение за опазване 
на почвите и водите; 
б) контрол на почвената ерозия. 
Дейностите се подпомагат на територията на 
цялата страна, когато имат за предмет 
определените за тях култури, местни породи 
животни или специфични земеделски земи. 
 
Изисквания към плана за преход на БЗ 
 
- мерки за подобряване на почвените условия 
- приспособяване към фуражния баланс на 
фермата 
- подготовка и приложение на твърдия и течен 
оборски тор 
- разработка на обосновано сеитбообръщение 
- план за торене 
- методи за култивация 
- растително-защитни мероприятия (срещу 
болести, неприятели и плевели) 
- изчисление на добивите, вкл. фуражите и др. 
храна за животните 
- изисквания към работната ръка 
- изисквания към механизацията  
- направления на маркетинга 
- плануване на прехода във времето 
- финансови усложнения 
 
Биологично производство 
 
I. Необходимост от сертификационни и 
контролни процедури 
II. Oсновни законодателни документи 
 
1. Производството се означава като 
биологично, само ако се спазват изискванията 
на нормативната уредба. 
2. Торове, препарати и др. добавки за 
употреба в БЗ са указани в нормативната 
уредба - единствено те са разрешени за 
ползване. 
3. Генетично модифицирани организми 
не са разрешени. 

4. Най-малко 95% от съставките в 
растителните храни трябва да произхождат 
(добити, произведени или внесени в страната) 
от биологични производствени единици. 
5. Периода на преход - най-малко 2 години, 
при многогодишни най-малко 3 години - 
срокът може да се намали или увеличи по 
преценка на контролния орган и Министъра на 
земеделието и храните. 
6. План за преход към биологично земеделие 
на част или цялата ферма - той се контролира 
от лицензиран контролен орган. 
7. Използват се биологично произведени 
семена разсад – те се считат за биологични, 
когато майчиното растение за семената и 
родителското растение(я) при разсада са 
отгледани по биологичен начин най-малко за 
едно поколение, а при многогодишните за 
2 вегетационни периода. Ако липсват на 
пазара, може и конвенционални. 
8. Горски плодове се сертифицират от зони, 
нетретирани с химикали и незамърсени от 
автомобили или индустрия. 
9. Контролният орган може да извършва 
внезапни проверки на фермата и да изисква 
лабораторни изследвания при съмнение, че 
има замърсители или химични продукти. 
 
Предимства пред конвенционалното 
производство 
 Произвеждат се здравословни храни с 
високо технологично качество; 
 Опазват се подпочвените води от 
замърсяване с нитрати, пестициди и др.; 
 Повишава се биологичното 
разнообразие, оползотворяват се естествените, 
местни и възстановими ресурси; 
 Подобрява се почвената структура и 
плодородие; 
 Намалява се с около 50% разходът на 
енергия; 
 Намалява се с около 4 пъти почвената 
ерозия; 
 Опазват се дъждовните червеи и 
полезните видове. 
 
Недостатъци на биологичното земеделие 
 Намаляване на добивите, особено през 
първите години на преход - системата навлиза 
в биологично равновесие; 
 Себестойността на продукцията е по-
висока - по-големи разходи за труд 
(окопаване), биопестициди; 
 Все още неразвит напълно пазар за 
биологичната продукция - нерегулирано 
търсене и предлагане; 
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 Считан за рисков от банките поради 
слабата държавна подкрепа. 
 
Държавно подпомагане 
 Програма за развитие на селските 
Райони 2007-2013 г. 
 Национален план за развитие на 
биологичното земеделие в България 2007 - 
2013 
 

 
 
Фиг. 1. Подходящи култури за производство 

на екологична продукция в България 
 
Състояние на биологичното земеделие в 
България 
 
Общо с биокултури в България са заети над 
12.2 хил. хектара или около 1.2% от 
обработваемите площи. 
В план на земеделското министерство се 
залага през 2013 г. 8% от използваните площи 
да се обработват по биологичен начин.  
Биосертификати от българските контролни 
органи имат 56 растениевъдни и пет 
животновъдни ферми, както и четири 
стопанства за семена и посадъчен материал. 
Сертифицираните пчелни семейства са 23 508.  
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Фиг. 2. Състояние на биологичното 

земеделие в Европа - площи 
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Фиг. 3. Състояние на биологичното 
земеделие в Европа – процентно 

съотношение към общата земеделска площ 
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Фиг. 4. Състояние на биологичното 

земеделие в света – в милиони хектари 
 
Предпоставки за бъдещо развитие  
 
 Благоприятни почвени и климатични 
условия  
 Съществуващ набор от знания и 
умения  
 Функционираща система от научни, 
учебни и консултантски звена  
 Добър имидж на българските 
земеделски продукти (храни)  
 Наличие на производствен капацитет в 
хранителната промишленост 
 Растящо търсене на биологични 
продукти 
 
От изложеното в статията става ясно, че 
биологичното земеделие има перспектива и е 
достъпно за всички страни в света. Много хора 
по целия свят предпочитат да консумират 
биологично произведени продукти, но най-
важното нещо е, че този вид земеделие е 
толерантен към околната среда, не замърсява 
водите, почвите и въздуха. Методите на този 
вид земеделие, са щадящи към 
биоразнообразието, и гарантират здравословна 
и чиста храна на потребителите. 
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Current review article presents the main principles 
and methods of organic production. The aim is to 
introduce farmers to benefits of organic farming 
over conventional and its priority role in 
environmental protection, biodiversity and health 
of future generations. The article gives 
information on the development of organic 
farming in Bulgaria and the European Union 
which varies annually in respect to the 
conventional. This trend of increasing in areas 
meets favor in national and European programs 
for rural development. This type of agriculture is 
a priority for granting of subsidies to national and 
European level. 
 
Keywords: organic farming, principles, methods, 
biodiversity, crop rotation 
 
Problems in modern agriculture 
 
- Concentration and specialization of 
production - violation of biological balance in 
nature 
- Decreased biodiversity and destruction of 
beneficial species 
- Sustainability of pests to chemical agents and 
absorption environmental problems 
- Land fragmentation 
- Outdated equipment and buildings, 
incommensurate to requirements of EU standards 
- Deficiency or excessive use of plant 
protection preparations without considering soil 
and climatic conditions of the area; 
- Inability to absorb EU funds for farmers 
support – lack of information and training; 
 
Organic production and standards 
 
The spread of western model of high productive 
farming in developing countries creates further 
technological and cultural dependence, as well as 
problems, typically associated with western 
production system. Developing countries have 
become importers of same chemical products, sale 
of which is already prohibited.  
This leads to unwanted effects on: 
-water (surfaced and and sub soiled because of 
irrigation); 
- soil erosion; 
- use of pesticides and antibiotics; 
 
Definition of organic farming 
 
According to FAO and WHO ,,Codex 
Alimentarius’’: organic farming is fully 
production management system supporting 

agroecosystems sustainability, including 
biodiversity, biological cycles and soil biological 
activity. Focus is on mobilization of farm internal 
resources, same time minimizing external inputs. 
Biological system takes into account the fact that 
regional (local) conditions require agrisystems 
adapted to specific region. It is achieved by 
agronomic organic and technical methods in 
contrast to synthetic inputs. Organic farming is a 
specific method of production that maintains 
ecological balances and produces output covering 
principles of ecological cycles plants - animals– 
soil. Organic farming contributes to sustainable 
rural development, environmental protection and 
guarantees good welfare for animals. 
 
General principles of organic farming: 
 
Principle of Health 
Organic farming must support and increase soil 
fertility, plants, animals and humans as one.  
 
Principle of Ecology 
Organic farming must be based on living 
ecological systems and cycles, to work with them 
and to help for supporting them.  
 
Principle of Honesty 
Organic farming must be built on the basis of 
relationships providing integrity in accordance to 
the nature of vital relationships 
 
Principle of care 
Organic farming must be managed with a cautious 
approach to protect the health and prosperity of 
present and future generations and the 
environment 
 
Basic principles of organic farming are: 
 To consider farm as a uniform system or 
"organism", which exists in context of local 
ecosystem; 
 To retain balance in relations inside the 
farm system, and these between farm system and 
its surrounding ecosystem 
 To maintain fixed level of biodiversity in 
the system; 
 To stimulate organic cyclic recurrence of 
the system. 
 To maximize the benefits of solar energy 
and to reduce use of all of all external moisture to 
the absolute minimum.  
 Indicating these basic principles we can 
continue considering specific farming techniques.  
 To maintain relations with the 
surrounding ecosystem 



НОВО ЗНАНИЕ 

60 ИЗДАНИЕ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

Г
О
Д
И
Н
А

 1
, Б
Р

. 3
, Ю

Л
И

 –
 С
Е
П
Т
Е
М
В
РИ

 2
01

2 

 To grow crops and species which are the 
most suitable to the local environment 
 Peripheral areas and forestry lands must 
be maintained and improved 
 To improve biodiversity of the system 
 Species must operate as a buffer against 
winds and for protection from erosion 
 Farm must have minimum influence on 
rural landscape, even to improve it. 
 
Ploughing. Weed control. Pest control: 
 To reduce compactness and soil erosion  
 To increase humus content. 
 
Crop rotation 
 Mechanical and physical means 
 Sometimes with burning 
 Biological, physical and / or agricultural, 
biotechnical (involvers and repellents) or low-
toxic minerals and natural preparations.  
 Basic principles of organic production: 
 Balanced use of nutrients and organic 
matter in soil 
 Effective use of water, soil, plant and 
animal resources 
 Genetic resources diversity  
 Efficient energy use 
 Prohibition on use of synthetic fertilizers 
and pesticides. 
 
Minimal external inputs 
 nutrient recycling (composted manure, 
crop residues and others); use of leguminous and 
green manure 
 production, adapted to local agro-climatic 
conditions 
 breeding of local breeds of animals and 
plant varieties; market flexibility 
 Minimum tillage, plant protection, drying, 
etc. 
 Minimal negative impact on the 
environment - preventive methods, such as 
resistant to diseases fruit species and crops; 
mechanical control, crop rotations with cereal 
(rye, wheat) and mixed crops to suppress weeds. 
 Farm production 
 
Supported submeasures and activities 
 
Support is applied to one or more of the following 
submeasures and activities: 
1. Organic Farming 
a) organic plant-growing 
b) organic beekeeping 
2. Management of agricultural lands of high 
natural value (HNV) 

a) restoration and maintenance of non - grazed 
grasslands with HNV 
b) restoration and maintenance of overgrazed 
grasslands with HNV 
c) maintenance of protected species habitats, in 
agricultural lands located in Important Bird Areas 
3. maintenance of landscape features - traditional 
orchard cultivation; traditional fruit-growing 
4. traditional animal husbandry 
a) protection of endangered local breeds; 
b) mountain animal husbandry (pastoralism). 
5. soil and water protection 
a) implementation of crop rotation for soil and 
water protection 
b) soil erosion control 
 
Activities are supported on the territory of the 
whole country, when they have as subject defined 
crops for them, local breeds of animals or specific 
agricultural land. 
Requirements for transition plan: 

- measures for improving soil conditions 
- adjustment to farm fodder balance  
- Preparation and application/ use of solid 

and liquid manure 
- development of reasonable crop rotation 
- fertilizer plan 
- cultivation methods 
- plant-protection activities (against 

diseases, pests and weeds) 
- calculation of yields, incl. green crops and 

others animal feeds 
- requirements for workforce 
- mechanization requirements 
- marketing directions 
- transition time planning 
- financial implications 

 
Organic production 
 
I. Need for certification and verification 
procedures 
II. Basic and specialized legislation 
 
1. Production is considered as organic only if they 
are observed requirements of the legislation. 
2. Fertilizers, preparations and other supplements 
for use in KB are indicated in legislation - only 
they are permitted for use 
3. Genetically modified organisms are not 
allowed 
4. At least 95% of the ingredients in plant foods 
must come (produced, manufactured or imported) 
from organic production units 
5. The transition period - at least 2 years, in 
perennial at least three years - period may be 
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reduced or increased at the discretion of 
inspecting authority and the Minister of FA 
6. Plan for transition to organic farming on a part 
or whole farm - it is controlled by an authorized 
inspection body 
7. They are used organically produced seedlings - 
they are considered as organic when mother plant 
for seeds and parent plant (s) in seedlings are 
organically grown at least for a generation, and in 
perennial for 2 vegetation periods. If missing in 
the market conventional could be used. 
8. Forest fruits are certified in areas not treated 
with chemicals and unpolluted by cars or industry 
9. Controlling body may accomplish unexpectedly 
inspections of farm and require laboratory tests in 
doubt that there are pollutants or chemicals.  
 
Advantages over conventional production 
 
 Produced healthy foods with high 
technological quality protected from pollution by 
nitrates, pesticides and others. 
 Increased is biodiversity, utilized are 
natural, local and renewable resources 
 Improved soil structure and fruitfulness 
 Reduced by around 50% from energy 
consumption 
 Reduced by around 4 times soil erosion 
 Protected are earthworms and beneficial 
species 
 
Disadvantages of Organic Farming 
 
 Reduced yields especially during the first 
years of transition – system enters in biological 
equilibrium 
 Production cost price is higher - higher 
labor costs (entrenchment), biopesticides 
 Still completely undeveloped market for 
organic production – unregulated demand and 
supply  
 Regarded as risky from banks due the 
weak state support 
 
State support 
 
- Rural Development Program 2007-2013 
- National Development Plan for Organic farming 
 
 
 
 

 
 

Fig.1. Suitable crops for ecological production 
in Bulgaria 

 
Organic farming status in Bulgaria 
 
Common with bio cultures in Bulgaria over 
12.2 hectares are occupied, or about 1.2% of 
arable lands. In plan of agriculture ministry is at 
stake in 2013 8% of utilized area to be treated 
biologically. Organic certificates of Bulgarian 
control authorities have 56 plant growing and five 
livestock farms as well as four farms for seeds 
and nurseries. Certified colonies were 23,508. 
Certified bee colonies are 23,508. 
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Fig. 2. Organic farming state in Europe – areas 
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Fig. 3. Organic farming state in Europe 
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Fig. 4. Organic farming state in world 

 
Prerequisites for future development 
 
 Favorable soil and climatic conditions  
 Available knowledge and skills; 
 A functioning system of scientific, 
educational and consulting bodies; 
 Good image of Bulgarian agricultural 
products (foods); 
 Availability of production capacity in 
food industry; 
 Increasing demand for organic products.  
 
From the explanations in article it becomes clear 
that organic farming has a perspective and is 
available for all countries in the world. Many 
people around the world prefer to consume 
organically produced products, but the most 
important thing is that this type of farming is a 
tolerant to environment, does not pollute water, 
soil and air. Methods of this type of farming 
protect biodiversity and provide healthy and pure 
food to consumers. 
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