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Министерство на земеделието, храните и горите 

 

За целите на общественото обсъждане изпращаме обща информация по темите, свързани 

с обявената от Европейската комисия пътна карта и предстоящата стратегия “Oт 

Фермата до трапезата”.  

Европейската комисия обяви, като част от своето съобщение „Зелена сделка“, прието на 11 декември 

2019 г., че стратегията „От фермата до трапезата“, която ще бъде представена през пролетта на 2020 г., 

ще съдържа конкретни цели и действия, необходими за осигуряване на справедлива, здравословна и 

екологично чиста храна. Стратегията ще съчетава, както регулаторни, така и нерегулаторни 

инициативи за постигане на целите си, които ще са задължителни за държавите-членки и съответно 

за всички заинтерсовани страни.  

В тази връзка още на ранен етап е необходимо провеждането на публичен дебат със заинтересованите 

страни относно темите, включени в пътната карта с цел изготвяне на национална позиция с 

участието на всички заинтересовани страни относно евентуални бъдещи регулации, които ще бъдат 

предложени чрез „Стратегията от фермата до трапезата“, възможни предложения за по-добри 

решения, които да са съобразени с националната специфика на страната и да отразяват реалностите в 

процеса по устойчиво производство на храни.  

Изпратете Вашите становища и предложения по темата до 12 март на имейл адрес: 

cap@mzh.government.bg  

  

Модул 1: Устойчиво производство на храни – изготвяне на позиция 

относно Пътна карта на стратегията “От фермата до трапезата“ 
 

1. Устойчив и информиран избор на храна - етикетиране и означаване на храни 

(географски означения), намаляване на загубите на храни и хранителни отпадъци  

Етикетиране и означаване на продукти 

 

Насоките за устойчиво потребление на храна следва да бъдат и основата за по-подробно 

етикетиране на храните, което да е лесно за възприемане и което би подобрило прозрачността и би 

възпирало използването на нездравословни и неустойчиви суровини. 

 

Правила за етикетиране на храните в ЕС 
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Целта на правилата за етикетиране е предоставяне на по-добър достъп на потребителите до 

ясна, изчерпателна и надеждна информация за храните. 

 Регламент (ЕС) № 1169/2011 относно предоставянето на информация за храните на 

потребителите, влезе в сила на 13 декември 2014 г. Задължението за обявяване на 

хранителната стойност се прилага от 13 декември 2016 г. 

 Съобщение на Комисията относно въпроси и отговори за прилагането на Регламент (ЕС) № 

1169/2011; 

 Известие относно предоставянето на информация за вещества или продукти, причиняващи 

алергии или непоносимост. 

 Известие на Комисията относно прилагането на принципа за деклариране на количествени 

съставки  

 Ръководство за етикетиране на хранителните стойности. 

Във връзка с новото законодателство за етикетиране на храните са изготвени: 

 Доклад за оценка на въздействието относно основните въпроси, свързани с етикетирането на 

храните; 

 Доклад за оценка на въздействието относно въпросите, свързани с етикетирането на 

хранителната стойност. 

Законодателство за етикетиране на храните в България 

 Закон за храните (обн. ДВ. бр.90 от 1999 г., посл. доп. ДВ. бр.106 от 2018 г.); 

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (обн. ДВ. бр.102 от 

2014 г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 2018 г.) 

 Специфични изисквания за етикетиране на определени групи храни в специални наредби 

 Проект на нов Закон за храните 

 осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 и актовете по прилагането му; 

 предвижда с наредби на Министерския съвет да се определят изискванията за 

предоставянето на информация за храните на потребителите и определяне на 

национални мерки за предоставянето на информация за храните на потребителите 

съгласно чл. 38 - 44 на Регламент (ЕС) № 1169/2011 (вкл. означаване на страна на 

произход в случаите, за които няма директно приложимо законодателство на ЕС. 

 

Овластяване на потребителите да правят устойчиви избори на храна: 

- хармонизиране на етикирането на хранителна стойност на предната опаковка и 

проучване на възможността това да стане задължително 

Етикетиране на хранителната стойност на предната опаковка е опростена информация за 

хранителните вещества, предоставена на лицевата страна на опаковката на храните, която има за 

цел да помогне на потребителите с техния избор на храна. Съгласно действащите правила на ЕС, 

посочването на информацията за хранителната стойност на предната опаковка не е задължително, 

но може да бъде предоставено на доброволна основа. 

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 изисква Комисията да улеснява и организира 

обмена на информация между държавите-членки, Комисията и заинтересованите страни по 

въпросите, свързани с използването на допълнителни форми на изразяване или представяне на 

обявената хранителна стойност (Етикетиране на хранителната стойност на предната опаковка). 

Член 35 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 изисква Комисията да приеме доклад за 

използването на допълнителни форми на изразяване и представяне на декларацията за хранителни 

вещества, тяхното въздействие върху вътрешния пазар и целесъобразността от по-нататъшно 

хармонизиране в тази област. 

Целите и обхвата на доклада са да се прегледат наличните данни и да се съберете 

допълнително информация за: 

 Системите за етикетиране на хранителната стойност на предната опаковка, техните 

характеристики и тяхното прилагане; 
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 Потребителското разбиране и потребителското поведение; 

 Ползите за общественото здраве; 

 Други потенциални ефекти и въздействия на въвеждането на схема за етикетиране на 

хранителната стойност на предната опаковка. 

 

Изискване за посочване на произход за (някои) хранителни продукти 

Комисията прие: 

 Регламент (ЕС) № 1337/2013 на Комисията, определящ условията, изискващи (с 

някои изключения) посочване на мястото на отглеждане и мястото на клане за прясно, охладено и 

замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици. Новите правила се прилагат от 1 април 2015 

г. 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията, който пояснява как 

информацията за произхода на основната съставка трябва да се посочва на етикетите, ако се 

изисква съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. Новите правила се прилагат 

от 1 април 2020 г. 

 Съображение относно прилагането на разпоредбите на член 26, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 по отношение на индикацията за произход на основната съставка на 

дадена храна. 

 

Други действия относно етикетирането на произхода 

 

Етикетиране на произхода на месо, използвано като съставка 

Комисията прие доклад на Европейския парламент и Съвета относно задължителното 

посочване на страната на произход или мястото на произход на месото, използвано като съставка. 

Докладът се основава главно на резултатите от външно проучване, озаглавено „Проучване на 

прилагането на правилата за етикетиране на храни с доброволен произход и на задължителното 

посочване на страната на произход или мястото на произход на месото, използвано като съставка“. 

Възможни сценарии: 

Сценарий 1 – Запазване на доброволно етикетиране 

Сценарий 2 - Въвеждане на задължителен произход 

етикетиране въз основа на: 

a) ЕС / извън ЕС или  

б) ЕС / трета страна  

Сценарий 3 - Въвеждане на задължителен произход, посочващ държавата-членка или трета 

страна. 

При сценарии 2 и 3 са разгледани различни възможности за трите основни категории месни 

заготовки и продукти от МСМ; месни продукти и храни с няколко месни съставки. 

 

Етикетиране на произхода за други категории храни 

Комисията прие два доклада на Европейския парламент и Съвета: 

 относно задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход 

на мляко, мляко, използвано като съставка в млечни продукти и видове месо, различни от говеждо, 

свине, овче, козе и птиче месо. 

 относно непреработените храни, продуктите с една съставка и съставките, които 

представляват над 50% от храната. 

Възможни сценарии: 

Сценарий 1 - Запазване на доброволно етикетиране 

Сценарий 2 - Въвеждане на задължителен произход 

етикетиране въз основа на  

(a) ЕС / извън ЕС или  

б) ЕС / трета страна  
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Сценарий 3 - Въвеждане на задължителен произход , посочващ държавата-членка или трета 

страна  

Сценарий 4 - Въвеждане на задължителен произход , посочващ държавата-членка или трета 

страна, вкл. и региона. 

 

Към момента няма законодателни предложения за етикетирането на произхода. 

 

Развитие на потребителска информационна система (етикиране за целия ЕС, единно 

устойчиво лого за храните и/или маркетингови стандарти), които отразяват екологичния и 

климатичен отпечатък на хранителните продукти, интегриране на икономически и социални 

аспекти и посочване произхода на определени продукти 

Потребителите свързват термина „устойчивост“ най-вече с екологични проблеми, но имат 

ограничена осведоменост относно етикетите за устойчивост. 

Единно устойчиво лого за храните би улеснило потребителите, че една храна  отговаря на 

единни устойчиви критерии от добива на суровините, до производството, опаковането, транспорта, 

консумацията и превръщането й в хранителен отпадък. 

 

Устойчиви насоки за диета: 
Политики и инициативи на ЕС, които имат за цел да насърчават здравословното хранене: 

 Платформа на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето, Регулаторни 

мерки за предоставяне на информация за храните на потребителите и хранителни и здравни 

претенции за храните; 

 Бялата книга за затлъстяването от 2017 г.; 

 Плана за действие на ЕС във връзка със затлъстяването на децата, определени 

Предложения за „подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените 

изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива 

храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните“; 

 Схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата и др.  

Нови насоки на ЕС за устойчиви хранителни режими биха осигурили съгласуваност и 

рамка за държавите членки, които да разработят национални устойчиви насоки за диета. 

Въпроси: Предложения за дискусия: 

- въвеждане на задължително посочване на страната на произход или мястото на произход на 

месото, използвано като съставка; 

- въвеждане на задължително посочване на страната на произход или мястото на произход на 

мляко, мляко, използвано като съставка в млечни продукти и видове месо, различни от говеждо, 

свине, овче, козе и птиче месо; 

- въвеждане на задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за 

непреработените храни, продуктите с една съставка и съставките, които представляват над 50% от 

храната; 

- въвеждане на схема за етикетиране на хранителната стойност на предната опаковка; 

- потребителска информационна система (етикиране за целия ЕС, единно устойчиво лого за храните 

и/или маркетингови стандарти),; въвеждане на единно устойчиво лого за храните 

- изготвяне на насоки на ЕС за устойчиви хранителни режими биха осигурили съгласуваност и 

рамка за държавите членки, които да разработят национални устойчиви насоки за диета. 

 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г.  
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Географски означения 

Ревизиране на законодателната рамка за подобряване на системата за географски означения, като 

основна част от запазването на високото качество на храните и стандартите, осигуряване 

опазването на културното, гастрономическото и местното наследство и автентичното му 

сертифициране в световен мащаб. 

В областта на политиката по качество в земеделието, в ЕС се защитават наименования на 

географски означения (ГО) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), които касаят 

земеделски продукти, храни, спиртни напитки и ароматизирани вина. Чрез защитата на вписани в 

европейските регистри ГО и ХТСХ се постига: 

1) подчертаване на специфичните характеристики на продуктите, свързани с географския им 

произход и традиционни умения на производство и 

2) подкрепа към производителите при информиране на потребителите за качествени продукти.  

Съответните схеми за качество са определени в 4 регламента на Съвета и на ЕП. На ниво ЕС 

основен регламент, касаещ защитените наименования на селскостопанските продукти и храни, е 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета относно схемите за качество. Географските 

означения включват Защитените наименования за произход и Защитените географски указания. 

При ЗНП всички етапи на производство са в географския район, а при ЗГУ поне един етап на 

производство е в географския район. При храните с традиционно специфичен характер се запазват 

традиционните методи на производство и рецепти. При кандидатстване за регистрация на 

географски означения трябва да се представят доказателства за връзката между характеристиките 

на продукта и географската област, включваща природни и човешки фактори /умения/, както и 

доказателства за неговата репутация и известност. При ХТСХ следва да са налични доказателства 

за традиционния характер на суровините, традиционния им състав и начин на производство.  

В  ЕС общо са регистрирани 3257 ГО на храни, вина и спиртни напитки и 62 ХТСХ. Защитените 

наименования са вписани в съответните европейски регистри. Всички тези общо са 3319 

регистрирани наименования. От тях 3285 са европейските, а 34 са от трети страни. По информация 

от ЕК, понастоящем България заема осмо място в ЕС по брой регистрирани продукти със защитени 

наименования, в което са включени земеделските продукти и храни, вината и спиртните напитки. 

 

На национално ниво основното законодателство относно схемите за качество е обхванато в Закона 

за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС и Наредба № 5 от 

2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските 

продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за 

контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите 

и контролиращите лица. Процедурата за кандидатстване за регистрация на защитени наименования 

на земеделски продукти и храни в Европейските регистри първо протича на национално ниво, след 

което се изпраща заявлението за регистрация в ЕК. На национално ниво се извършва документална 

проверка и проверка на място, след което се предоставя право на възражение на заинтересовани 

лица срещу подаденото заявление. Документацията се изпраща на ЕК за разглеждане като при 

положително развитие се предоставя право на възражение от държавите членки и трети страни. При 

липса на такова възражение, продукта се вписва като защитено наименование в съответния 

Европейския регистър с отделен Регламент. Регистрираните наименования се ползват от правна 

закрила и подлежат на контрол. 

По европейските схеми за качество за земеделски продукти и храни са вписани две Защитени 

географски указания – „Горнооряховски суджук” – в края на 2011г. и „Българско розово масло” 

през 2014г. В периода 2014г. – 2017г. са вписани и пет храни с традиционно специфичен характер – 

„Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”, „Роле Трапезица”,“Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма 

говежда“ в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.  През м.април 

2019г. беше вписан като Защитено наименование за произход в Европейския регистър на 
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защитените географски указания и защитените наименования за произход „Странджански манов 

мед“/ “Манов мед от Странджа“. 

Броят на предприятията, участващи в схемите за качество се повишава – от 20 през 2015 г. до 30 

през 2018 г. Обемът на производството на продукти, обхванати от схемите за качество също 

отбелязва повишение и от 300 тона през 2015 г. нараства до 579 тона през 2018 г. 

В сектора на вината България към момента има регистрирани на европейско ниво 54 вина със 

защитени наименования, а по отношение на спиртните напитки има 12 регистрирани напитки със 

защитени наименования. 

 

Европейската комисия в съответствие с Плана за по-добро регулиране извършва периодично оценка 

на влиянието на регулациите върху обществото и икономиката. В момента правилата за схемите за 

качество са от 2012 - 2014. Поради това ЕК предприе оценка на функционирането на системата на 

ГО и ХТСХ с фокус върху ГО, регистрирани на ниво ЕС. Целта на тази оценка е бъдещо ревизиране 

на законодателната рамка за подобряване на системата за географски означения. Резултатът ще се 

представи в доклад от ЕК, който ще се придружи от външно проучване за оценка. След това ЕК 

следва да представи законодателни предложения. 

Във връзка с целта, свързана с Ревизиране на законодателната рамка за подобряване на системата за 

географски означения, считаме, че рамката би трябвало да се актуализира и опрости. 

Въпроси: 

 Какво е мнението на сектора за настоящата законодателна рамка на системата за географски 

означения? 

 Конкретни предложения от сектора за подобряване на системата за географски означения. 

 Считате ли, че потенциалните кандидати по схемите за качество (ЗНП/ЗГУ/ХТСХ) са 

достатъчно добре информирани за начина на кандидатстване и ползите от участието им в 

тях? 

 Какви трудности срещате при формирането на групи от производители в процеса на 

кандидатстване? 

 Предизвикателства при изготвяне на документацията за кандидатстване.  

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г.  

 

Действие относно намаляване загубите на храна и хранителни отпадъци  
Около 88 милиона тона годна за консумация храна се губи всяка година в ЕС (по данни за 2012 г.), 

което възлиза на 143 млрд. евро. Около 20% от произвежданата в момента храна в ЕС се губи, 

докато 793 млн. души в света са недохранени (по данни на ФАО). Храна се губи и разхищава по 

цялата хранителна верига. В ЕС етапите с най-голяма степен на загуби и разхищение на храни, са 

домакинствата (53%) и преработвателната промишленост (19%), следвани от секторът на 

хранителните услуги (12%), първично производство (10%), търговия на едро и дребно (5%). 

 

Генериране на загуба и разхищение на храни в ЕС по отделни етапи от хранителната верига    

mailto:cap@mzh.government.bg
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Ситуация в България 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2017 г. 31,6 % от българите не могат да 

си позволят консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори 

ден. През 2017 г. под прага на бедност са били 23,4 % от населението на страната, като 29,2 % 

от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност. 

В България: липсва адекватна система за докладване количествата на образуваните загуби и 

разхищението на храни, поради което липсват данни за страната; липса на методика за оценка на 

достигнатите нива на загубата и разхищението на храни; относително ниско ниво на осведоменост 

и информираност на населението по проблема за загубата и разхищението на храни; липса на 

координирана национална политика за предотвратяване на загубата и разхищението на храни. 

 

Европейски инициативи  

Цел 12.3 на ООН (Цели за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН от 2015 г.):  До 2030 г. в глобален 

мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия 

на дребно и домакинства, и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и 

доставка на храни, включително загубите след прибиране на реколтата. 

Платформа на ЕС по въпросите на загубата и разхищението на храните разработва през м. 

декември 2019 г. основни препоръки за действие за предотвратяване на хранителните отпадъци: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-

actions_action_implementation_platform_key_recommendations.pdf 

 

 

Законодателни инициативи на Европейската комисия 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на 

формат за докладване на данни за хранителните отпадъци и за представяне на доклада за 

проверка на качеството; 

- Делегирано решение (ЕС) 2019/1597 на Комисията 3 май 2019 г. - общата методика за 

еднаквото измерване на количествата на хранителни отпадъци; 

- Европейска зелена сделка - засяга всички сектори, като акцент в земеделието и хранително-

вкусовата промишленост е Стратегията „от фермата до трапезата“ - цели изграждане на 

справедлива, здравословна и екологична хранителна система 

 

Инициативи в България  

Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни и План за 

действие към нея - Изготвен е проект на  Национална програма за предотвратяване и намаляване  

на загубата на храни за периода 2019 г. - 2024 г. Реализирането на Националната програма чрез 

Закона за управление на агрохранителната верига налага актуализиране на вече изработения проект 

53% 

19% 

12% 

11% 
5% 

Домакинства Преработка на храни Обществено хранене 

Първично производство Търговия на едро и дребно 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_implementation_platform_key_recommendations.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_implementation_platform_key_recommendations.pdf
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на програма за периода, обхващайки периода 2021 г.- 2026 г. 

Необходими действия: обединяване на усилията на всички заинтересовани страни –  държавната 

администрация, производители и търговци на храни, потребители, научни институти, 

професионални асоциации и неправителствени организации; Промяна в поведението и 

отношението на потребителите към храната: правилно съхранение на храната в домакинството, 

употребата на храна с нестандартен външен вид, правилна употреба на означенията „използвай 

преди“ и „най-добър до“. 

Ежегодно измерване количеството образувани хранителни отпадъци за една пълна календарна 

година; най-малко веднъж на всеки четири години се извършва задълбочено измерване на 

хранителните отпадъци на всеки етап от хранителната верига, съгласно методиката в Приложение 

III от делегирано Решение 2019/1597; при не използване на методиката в Приложение III, измерване 

на хранителните отпадъци съгласно методиката в Приложение IV от същото Решение; 

ДЧ осъществяват мониторинг и оценяват прилагането на своите мерки за предотвратяване на 

хранителните отпадъци, като измерват нивата на хранителните отпадъци, считано от първата пълна 

календарна година след приемането на делегираното решение (т.е. считано от края на 2020 г.); 

ДЧ докладват данните в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се 

събират данните (т.е. до средата на 2022 г). Данните се докладват във формàта, определен в 

Решение за изпълнение 2019/2000 на Комисията. 

 

Предизвикателства пред хранителните услуги и хранително-вкусовия сектор 

 

 
В КЪЩИ: Планирайте ястията си; Използвай остатъците си; Запознайте се с датите си („употреба 

до“ информира за безопасността на храните, а „най-добър до“ информира за качеството на 

храните); Вземете по-малка чиния и напълнете отново, ако е необходимо; Замразявайте; 

Съхранявайте правилно храната;  

В МАГАЗИНИТЕ ИЛИ НА ПАЗАРА: Напишете списък за пазаруване; Не пазарувайте когато сте 

гладни; Купете само количеството, което Ви е необходимо; Изберете несъвършени плодове и 

зеленчуци. 

Въпроси: 

 Как ще се извърши мониторинга и измерването на разхищението на храна; 

 Какво предвиждате с цел намаляване разхищението на храна; 

промяна на 
менюто/преформу

луране на 
продукта 

по-добре за околната 
среда и здравето 

вероятност от 
недоволство на 

консуматора и загуба 
на клиенти 
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 При първичното производство, как изхвърлените материали да се превърнат в нови продукти 

с добавена стойност с пазарни възможности 

Как да превърнем превенцията на разхищението на храни в бизнес приоритет с ясни 

програми за обучение на персонала; 

 Как да се насърчи промяна на бизнес практиките и създаване на нови бизнес модели в 

съответствие с йерархията на предотвратяване на разхищението на храна; 

 Как да се насърчи даряването на излишна храна; 

 Улесняване на прехода от храна към фураж за да се позволи използването на излишни храни 

за фураж за животни, когато не е възможно преразпределението им към хората; 

 Ще се създаде ли допълнителна административна тежест; 

 Национални източници на финансиране. 

 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

2. Устойчиви инициативи на организации на производители и ролята им за околната 

среда  

Организациите на производители (ОП) - доброволно създадени икономически субекти, по 

инициатива на отделни производители в конкретен сектор с цел съвместно да контролират 

производството си и съответно да адаптират продукцията си към търсенето и по – точно по 

отношение на качество и количеството.  

Сдружаването на земеделските производители в ОП е начин за повишаване на тяхното влияние по 

веригата на доставки на храни и съответно за увеличаване на дела на произведените стоки, 

предлагани в търговската мрежа. Цените, които организациите на производители договарят за 

производителите си, могат да бъдат по-високи от тези, плащани от търговските фирми и вериги на 

отделните производители, което е предпоставка за положителна връзка между членството в ОП и 

доходите на земеделските производители. 

Сдружаването на земеделските производители в ОП е и начин за подобрява на позициите им, и 

достъпа във веригата на доставка на храни. 

Национална и европейска регулаторна рамка 

 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  17  декември  2013 

година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти; 

 

 Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от  13  март  2017 година за допълване на 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове  и  зеленчуци, за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията; 

 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне 

на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове 

и зеленчуци; 

 

 НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на 

производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за 

mailto:cap@mzh.government.bg
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одобряване и изменение на одобрените оперативни програми; 

 

 НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на 

производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и 

междубраншови организации и на групи производители; 

 

 НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията 

и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови 

организации в сектора на млякото и млечните продукти 

 

Степен на сдружаване в ЕС  

По данни на ЕК от 2019 г., страни като Франция, Италия и Германия са водещи по отношение на 

сдружаването на земеделските си производители в ОП. 

 

Източник: ЕК – CIRCABC 

В страните членки с най – висока степен на организираност са сдруженията в сектори „Плодове и 

зеленчуци“ (ПиЗ) и „Мляко и млечни продукти“ (ММП): 

 Франция 32 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 11 % в сектор ММП; 

 Италия 50 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 10 % в сектор ММП; 

 Германия 5 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 26 %  в сектор ММП; 

 Испания 32 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 11 % в сектор ММП; 

 Чехия 52 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 40 % в сектор ММП; 

 Унгария 94 % от признатите ОП са в сектор ПиЗ и 6 % в сектор ММП; 

 

Както и във водещите страни, така и в България най - многобройни са сдруженията в сектори 

„Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“, което показва, че зададената посока в 

страната, е правилна.  

Брой признати ОП/ГП по сектори/брой членуващи земеделски производители

794 
707 687 643 

419 

299 

167 
87 50 43 36 34 34 26 19 16 10 7 5 5 5 4 2 2 1 
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Легенда:    Брой членуващи в ГП/ОП зем. Производители; в Брой признати ОП/ГП по сектори 

Източник: МЗХГ 

 

 Екологични мерки изпълнявани от ОП 

По настоящем организациите на производители на плодове и зеленчуци в България 

включват в своите оперативни програми екологични мерки съобразно Националната рамка 

за екологични дейности, част от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на 

организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017-

2021 г. Тези мерки са насочени към опазване на водата, почвата, смекчаване на измененията на 

климата, съхраняване на местообитанията и биоразнообразието, екологично управление на 

опаковките и отпадъците. 

Целта е организациите на производители да обръщат все по-голямо внимание на 

въздействието върху околната среда от своите дейности и да инвестират в практики, облекчаващи 

негативното въздействие в резултат на човешките дейности. Това въздействие е особено изразено 

във връзка с използването на енергия и пестициди, защитаващи структурата на почвата и 

изхвърлянето на отпадъците. Насочеността е в оперативните си програми да прилагат мерки за 

намаляване на емисиите от отоплителни инсталации, намаляване на потреблението на горива и / 

или използване на възобновяема енергия. Организациите трябва да поемат ангажименти за 

увеличаване на изолацията в производствените единици, например, термични екрани в оранжерии, 

като по този начин ще се намали количеството на използваната енергия и произведените емисии.  

Екологичен ангажимент на организациите на производители, специално на тези в сектора 

на плодовете и зеленчуците е да изпълняват и прилагат в оперативните си програми екологични 

дейности, съгласно Националната екологична рамка. Към настоящия момент в оперативните 

програми са предвидени за изпълнение дейности, които допринасят за съхраняване на 

местообитанията и биоразнообразие, чрез закупуване на материали и продукти, използвани за 

прилагане на механични, физични и/или биологични методи за растителна защита (например, 

защитни мрежи, биоагенти, феромонови уловки и други биологични материали за растителна 

защита), както и използване на естествени методи на опрашване чрез  наемана на кошери с пчелни 

семейства. 

Заключение – ползи от сдружаването в ГП/ОП 
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Чрез ОП, ЗП могат да инвестират в съвместни дейности или съоръжения, които добавят повече 

стойност - земеделски производители споделят риска при производството, ползват се 

застрахователни схеми, стабилизират се доходите. ОП могат да преодоляват по-успешно  кризи на 

пазара от отделните производители. Чрез формиране на сдружения може да бъдат очертани ползи, 

както за отделните земеделски производители, така и за крайните клиенти, получатели на 

продукцията. 

Възможностите на ОП:  

 По-добро познаване на пазара, по-голямо навлизане на пазара чрез достъп до по-изгодни 

канали за продажба и нови пазари; 

 съкращаване на веригите за доставки (по-малко посредници, по-добро разбиране на 

търсенето – създаване на къса верига); 

 по-добри и прогнозируеми цени (поради по-добра позиция при преговори - познаване на 

пазара и възможности за къси вериги за доставки). 

 

Предимствата за членовете на ОП: 

 

 По-добро планиране на производството; 

 Намаляване на производствените разходи;  

 Конкурентно пазарно позициониране спрямо търговци и крайни потребители.  

 

          Предимства за крайният клиент:  

 работа с по-малко контрагенти /договаряне с ОП вместо с отделни и различни 

производители/, което може да помогне на операторите по веригата да намалят разходите по 

осъществяваните сделки; 

 по-висока степен на сигурност и възможности за дългосрочно планиране; 

 по-малко бизнес отношения и по-стабилни цени; 

 по-ефективна организация и доставка на стоките; 

 по-добър контрол на качеството. 

 

Въпроси: 

Според Вас кои са факторите, възпрепятстващи формирането и работата на сдружения? 

Считате ли, че чрез сдружаване се създават предпоставки за по-добри възможности за реализация 

на произведената от Вас продукция?  

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

3. Действие относно измамите с храна 

Устойчивостта на функциониране на хранителната верига се подсигурява и чрез прозрачен и достъпен до 

контролните органи бизнес, с цел осигуряване на възможност за повишаване на доверието на потребителите 

и обществото като цяло в качеството и безопасността на храните.  

През последните няколко години в следствие на кризата с конското месо се засилиха дискусиите и 

действията на европейско ниво за мерки спрямо оператори, които съзнателно и умишлено, с цел финансови 

облаги, не изпълняват задълженията си да предоставят вярна и адекватна информация на потребителите и 

mailto:cap@mzh.government.bg
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контролните органи.   

Разходите, свързани с измамите с храни за световната хранителна промишленост, се изчисляват на около 30 

милиарда евро всяка година, заплашвайки правилното функциониране на вътрешния пазар. 

Разпространението на измамите с храни може да се обясни със сложния характер на съвременните 

глобализирани вериги за доставка на храни и икономическата мотивация за предоставяне на по-евтини 

хранителни продукти. 

Освен финансов аспект измамните практики в хранителния сектор могат да доведат до рискове за 

общественото здраве. Примери, които привлякоха вниманието през последните няколко години са конско 

месо в продукти от говеждо месо през 2013та г. и фипронил в яйца за консумация през 2017та. Ефектът от 

тези скандали бе сериозното разклащане на доверието във функционирането на системите за контрол на 

европейско ниво, 

Политиките на ЕС за предотвратяване и разкриване на измами с храни дават важен принос за преследването 

на тази отговорност, поради което ЕК предприе няколко мерки, насочени към измамите с храни: 

1. Създаване и функциониране на “Мрежа за измамите с храни” към ЕК - от 2013 г., Мрежата за измами 

с храни на ЕС позволява на държавите-членки и някои други европейски страни да обменят 

информация и да си сътрудничат на доброволни начала по въпроси, касаещи нарушения на 

европейското законодателство по агрохранителната верига с трансграничен характер. 

2. При изготвянето на Новия Регламент за официалния контрол с много по-конкретен подход се 

акцентира върху контрола за използването на измамни практики. Държавите членки са задължени да 

разработят такива правила, че финансовите санкции при нарушения извършени чрез измамни или 

подвеждащи практики, да съответстват, съгласно националното право, най-малко на икономическата 

изгода за оператора или по целесъобразност на процент от оборота му.  

3. Насърчаване на междуинституционалното взаимодействие в рамките на всяка ДЧ  

4. Координация и систематичен обмен на информация както между ДЧ, така и между ЕС и трети 

страни, чрез комуникационните канали и механизми, които ЕК разработи и прилага – IMSOC, 

съвместни операции с посредничеството на Европол и Интерпол 

5. Задълбочаване на познанията, методите и техниките за борба с измамните практики от страна на 

официалните ветеринарни лекари и официалните помощници – задължение, разписано в 

подпомагащите Регламенти към новия РОК както и чрез курсове по програма BTSF на ЕК, в което 

участие вземат експерти от всички институции, свързани с доказването на измамни практики 

(митница, полиция, съд). 

 

В България Българската агенция по безопасност на храните си взаимодейства активно със структурите на 

Министерство на вътрешните работи, Агенция “Митници”, “Национална агенция по приходите”, ГДБОП, 

ДАНС и други държавни органи, както и с неправителствени организации, представляващи основния дял на 

производители и търговци на храни – Асоциация на млекопреработвателите в България, Асоциация на 

месопреработвателите в България, Национална асоциация на млекопреработвателите и др. 

Резултати: При съвместни действия с други институции, само от началото на 2020 г., заради грубо 

нарушаване на законодателството БАБХ: 

- установи в нерегламентирани складове и възбрани  95363 кг. и 23459 л. храни от животински и 

неживотински произход без документи за произход и безопасност. Тези храни ще бъдат унищожени 

- затвори едно месопреработвателно предприятие и насочи за унищожаване 82461 кг птичи продукти, 

които в момента на проверката са били с изтичащ срок на годност. 

- спря от реализация и насочи за унищожаване 4934 кг. храни от неживотински произход, установени в 

момента на разтоварването им в нерегистриран склад  
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Въпроси: 

В резултат на изнесената по-горе информация бихме желали да инициираме дискусия и да получим 

обратна информация от заинтересованите бизнес организации по следните въпроси:  

1. Имате ли набелязани предложения за разрешаване на проблема с измамните практики в сектор храни? 

2. Какви са възможностите за подобряване на комуникацията по отношение на предоставяне на информация 

за нелоялни производители и търговци на храни, за да подпомогнат работата на контролните органи?” 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

4. Биологичното земеделие  

Данни за България - към края на 2018 г. общо регистрираните в Министерство на земеделието, 

храните и горите биологични оператори е 6 660 броя от тях: 

 6 214 броя са производители,  

 234 броя преработватели на биологична продукция  

 212 броя търговци (вносители, износители, търговци на едро и дребно) 

Към края на 2018 г. отчитаме, че производителите са нараснали с 25 пъти в сравнение с 2007 г., 

преработвателите с 5 пъти и търговците с 3.5 пъти. 

Оператори 2007 година 2018 година 

производители 240 6 214 

преработватели на биологична продукция 42 234 

търговци (вносители, износители, търговци на едро и дребно) 57 212 

 

 Площите в система на контрол са 162 332¹ха, по данни от Евростат.  

 Бр. говеда -11 359 броя; 

 Бр. овце - 23 636 броя; 

 Бр. кози - 9 339 броя; 

 Бр. пчелни семейства – 264 069 броя. 

 Получената през 2018 г. продукция от биологични животни: 

 сурово краве мляко – 2 646,147 тона;  

 сурово овче мляко – 1030,713 тона; 

 сурово козе мляко – 1603,449 тона. 

 През 2018г. е произведен - 3 203 тона пчелен мед. 

 За 2018 г. са произведени 1 500 тона миди по биологичен начин. 

2.Анализ на регулацията  

 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 

№ 2092/91; 

 Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на 

mailto:cap@mzh.government.bg
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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 08 декември 2008 г. за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение 

на режима за внос на биологични продукти от трети държави; 

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС); 

  Закон за храните; 

 Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, 

етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на 

правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху 

контролиращите лица. 

3.Възможности за постигане на целите 

 Поддържане на ефективна институционално-нормативна рамка за развитие на 

биологичното земеделие и на ефективна система на контрол и надзор; 

 Създаване на независими специализирани борси за биологична продукция в големите 

градове. Така раздробеността и малките размери на стопанствата могат да бъдат 

преодолени и да се създадат условия за развиване на семеен селскостопански бизнес с 

нишови продукти. 

 Обвързване на екологичните политики на държавата с биологичното земеделие и 

представяне на ползите от това. 

 Чрез програми за финансиране насочени към устойчивото биологичното земеделие, като 

ефективен подход за постигане на целите. 

 Добавяне на биологични продукти в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

4. Финансов ресурс  

 Да продължи специфичното субсидиране на биологичното производство и в бъдещия 

програмен период; 

 Възприемане на биологичното производство като еко системна услуга. 

 Обвързване подновяването на ангажиментите с доказани резултати от производството и 

реализацията; 

 По-детайлно диференциране на субсидиите по групи култури; 

 Стимулиране използването на биопродукти в обществени, частни и държавни 

институции.  

5. Позиция по тази цел от стратегията 

 Насърчаване потреблението на биологични продукти; 

 Стимулиране потреблението на биопродукти в местата за обществено хранене; 

 Увеличаване на броя и формите вътрешни пазари и разширяване на асортимента на 

предлаганите родни биопродукти; 

 Подобряване контрола върху етикетирането с цел предотвратяване на нелоялна 

подвеждаща информация; 

 Популяризиране на късите вериги и повишаване доверието в биопродуктите и на 

реализирането на био продукция; 
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 Подкрепа на био производителите за достъп до пазари и до крайните потребители чрез 

ефективна институционално-нормативна рамка. 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

Модул 2: От животновъдната ферма до трапезата - изготвяне на 

позиция относно Пътна карта на стратегията “От фермата до 

трапезата“ 

1. Намаляване употребата на антимикробни средства в селското стопанство  

Ново законодателство на ЕС:  
През 2016 - 2018 г. регулаторната рамка на ЕС беше преразгледана и вече са факт два нови 

регламента: Регламент (ЕС) №  2019/6 относно ветеринарномедицинските продукти и Регламент 

2019/4 относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи. Ще 

се прилагат от 28.01.2022г. и определят  широк набор от мерки за насърчаване на отговорната 

употреба  на  антимикробни средства и борба с антимикробната резистентност (АМР), като 

например: 

- засилена забрана за употребата на антимикробни средства за насърчаване на растежа и 

увеличаване на добивите (в допълнение към забраната от 2006 г. за използване на антибиотици като 

стимулатори на растежа във фуражите); 

- забрана на профилактичната употреба на антибиотици при групи животни (разрешава се само при 

отделни животни);  

- ограничения за метафилактичната употреба на антимикробни средства (т.е. лечение на група 

животни, когато само част от животните показват признаци на инфекция) - изключение само при 

извънредни случаи и доказан сериозен риск за здравеопазването на хора и животни; 

- чрез акт за изпълнение Комисията ще определи антимикробните средства или групите 

антимикробни средства, запазени за лечение само на хора; 

- изборът на антимикробните средства да става след поставена категорична диагноза, за което се 

използват необходимите средства по преценка, напр. антибиотикограма; 

- задължение за държавите членки да събират данни относно продажбата и употребата  на 

антимикробни средства – до момента редица ДЧ събират доброволно данни за продажбата, но на 

този етап малко държави събират данни за употребата; 

- при животни и продукти от животински произход, внесени от трети страни — забрана употребата 

на антимикробни средства за насърчаване на растежа и ограничения за употреба на антимикробни 

средства, които са запазени само за хуманна употреба в ЕС. 

 Национално законодателство:  
 Понастоящем съгласно ЗВД се извършва строг контрол върху производството и продажбите 

на ВМП в обекти за търговия на едро и дребно и строг контрол върху производството и продажбите 

на медикаментозни фуражи съгласно Закона за фуражите. Употребата на ВМП при животни, от 

които се добиват храни за консумация при хора, е само по предписание от ветеринарен лекар, като 

се извършва и контрол на употребата на ВМП и медикаментозни фуражи в животновъдните обекти. 

С последното изменение на ЗВД се въведе ограничение с цел елиминиране на безразборните 

продажби – търговците на едро имат право да продават ВМП само на други търговци на едро, на 

търговци на дребно, регистрирани ветеринарни лекари и към регистрирани животновъдни обекти. 

 Методи за събиране на данни за докладване:  

mailto:cap@mzh.government.bg
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Към момента данните за обемите продажби на антимикробни продукти в България се предоставят 

от притежателите на лицензите за употреба на тези ВМП. Новият регламент за ВМП предвижда 

хармонизиран подход за събиране и предоставяне на данните за употреба на ВМП, като за целта ЕК 

чрез актове за изпълнение и делегирани актове ще определи правилата относно методите за 

събирането им и формата за предоставяне на данните. 

Съгласно чл. 14б, т. 5 от Закона за фуражите БАБХ  събира и обобщава тримесечна информация от 

оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранване на 

животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им. 

 Данни за продажби на антимикробни средства:  

Продажби на антимикробни агенти по антимикробен клас като процент  

от общите продажби  в mg / PCU, за 2017 г. 

 
Следвайки тенденциите които  се наблюдават в периода 2011-2016 г., тетрациклините  

(34,44%) и пеницилини (18,66%) са най-продаваните антимикробни ВМП    в България и през 2017 

г. следвани от макролиди (14,44%), сулфонамиди (6,00%), линкозамиди (5.37%), аминогликозиди 

(4.63%) , флуорохинолони (4,31%), полимиксини (2,9%) и 3-4 поколение цефалоспорини (0,1%) 

През 2017 г. се наблюдава намаляване спрямо 2016 г. с 16% на продажбите в тонове активна 

субстанция на антимикробни ВМП, търгувани  за животни, предназначени за производство на 

храни (включително коне). 

 Данни за производство на медикаментозни фуражи: 

За периода 01.01. – 31.12.2019 г. са произведени медикаментозни фуражи само за свине в 

количество общо 35 830,000 т. В сравнение със същия отчетен период през 2018 г. (37 545,5  т.) се 

отчита намаление с 4,6 %. (поради констатирани случаи на АЧС и депопулация в обектите). Като 

активна лекарствена субстанция се влагат основно фенбендазол, тилозин, тилмикозин, 

флорфеникол, ивермектин, колистин, хлортетрациклин и окситетрациклин, Делът на 

производството на медикаментозни фуражи в периода за нуждите на собствените животновъдни 

стопанства е 57,2 % от общото произведено количество, а този за пазара – 42,8 %.  

Произведени количества медикаментозни фуражи в периода 01.01. – 31.12.2019 г., по области:  
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Възможности за постигане на целите в стратегията: 

 - Превенцията на инфекциите стои в основата на намаляването на употребата и 

необходимостта от антимикробни средства. Това се постига чрез прилагане на по-добри хигиенни 

мерки и мерки за биосигурност; планове и стандартни оперативни процедури за профилактика и 

контрол на инфекциозни болести; подобряване на системите за отглеждане на животни (добри 

животновъдни практики);  

 - Използване на алтернативи на антимикробните средства - други типове 

ветеринарномедицински продукти, в случаите в които е приложимо, като например ваксини, 
пробиотици и пребиотици, включително инактивирани имунологични ветеринарни лекарствени 

продукти съгласно чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти, които са 

произведени от патогени и антигени, получени от животно или животни в епидемиологична 

единица и се използват за лечение на това животно или на тези животни в същата епидемиологична 

единица или за лечението на животно или животни в единица, която е потвърдила 

епидемиологична връзка. В останалите случаи да се използват данните от мониторинга на 

антимикробната резистентност, съчетано с правилно поставена диагноза, за да се осигури 

ефективно и разумно използване на наличните антимикробни средства на пазара; 

 - Изграждане на единна електронна система за вписване и проследяване на вноса, 

производството, търговията и съхранението на ветеринарномедицински продукти (ВМП) и 

медикаментозни фуражи, както и тяхното приложение върху животните. Системата е необходимо 

да позволява въвеждане на данни от регистрираните ветеринарни лекари относно предписаните 

(употребени) количества ВМП и медикаментозни фуражи (електронни рецепти), чрез които да се 

извършва продажба на ВМП и медикаментозни фуражи от търговци на едро и дребно на 

собственици на животни. Системата ще позволи по-ефективен контрол върху употребата на ВМП и 

ще направи възможно изпълнението на изискването съгласно новото законодателство за събиране 

на данни за употребените количества ветеринарномедицинските продукти, (при свине, кокошеви 

птици и едри преживни животни задължението за събиране на данни се въвежда от януари 2023 г., 

след което поетапно при останалите видове животни). В дългосрочен план системата ще окаже 

положително въздействие за предотвратяване прекомерното приложение върху животните на ВМП, 

водещо до създаване на антимикробна резистентност. 

 Средства за постигане на целите на стратегията: 

 - Приоритетно е необходимо да се одобри и да започне изпълнението на Националния план 

за действие срещу антимикробната резистентност, основан на подхода „Едно здраве“. Това е важно, 

за да има правно основание за предприемане на действия, както и за получаване на целево 

финансиране от ЕС за изпълнение на отделните мерки. 

 - Да се използват финансовите инструменти на Общата селскостопанска политика за 

подобряване на условията на отглеждане на животните – компенсаторни схеми за хуманно 

отношение, инвестиции за повишаване на биосигурността в свиневъдните обекти и биологично 

производство. 

  

Предложения за дискусия: 

 Как да се превърне превенцията на инфекциите в основен приоритет на фермерите; 

 Как да се стимулира прилагането на по-добри хигиенни мерки, мерки за биосигурност и 

добри животновъдни практики;  

 Как да се постигне по-голям ефект при изпълнение на плановете и стандартните оперативни 

процедури за профилактика и контрол на болестите;  
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 Как да се насърчи намаляването на употребата и необходимостта от антимикробни средства;  

 Как да се стимулира използването на алтернативи на антимикробните средства - ваксини, 

пробиотици и пребиотици, инактивирани имунологични ветеринарни лекарствени продукти; 

 Как да се постигне ефективност и достоверност при въвеждане на данните, след изграждане 

на единната електронна система за вписване и проследяване на вноса, производството, 

търговията и съхранението на ВМП и медикаментозни фуражи, както и тяхното приложение 

върху животните. 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  
Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

2. Хуманното отношение към животните - възможност за добив на качествени суровини, 

информираност на потребителя и опазване на околната среда Кратко обяснение за 

регулацията за хуманното отношение. Представяне на данни. 

Хуманното отношение в животновъдството включва всички аспекти и страни за осигуряване 

благосъстоянието на животните. Изпълнението на стандартите за хуманно отношение и защита на 

животните е неделима част от законодателството свързано с отглеждане на животните.  

В практиката, изискванията за  „хуманно отношение“ се основават на  принципа на петте свободи”: 

- Свобода от глад и жажда;   

- Свобода от дискомфорт;   

- Свобода от болка; 

- Свобода да изразяват нормално поведение; 

- Свобода от страх и стресови ситуации. 

Силното увеличаване в последните години на индустриалното животновъдство и 

конкурентния натиск върху Европейските пазари от вноса на животинска продукция с ниски или 

без никакви стандарти за благосъстояние на животните са предизвикателство за необходимостта от 

подобряване на хуманното отношение към животните, отглеждани в Общността.  

Пълно транспониране на законодателството на ЕС за: 

- общите минимални изисквания за ХОЖ при отглеждане на селскостопанските животни.  

- за специфичните изисквания при отглеждане на телета, птици и свине. 

Разработени национални нормативни актове за ХОЖ със специфични изисквания за 

отглеждане на едри и дребни преживни животни; еднокопитни животни; пуйки; патици; гъски. 

Контролът осъществяван за прилагане на нормативните разпоредби свързани с хуманното 

отношение се извършва от компетентния орган Българска агенция по безопасност на храните, която 

ежегодно предоставя на Европейската комисия доклад с констатации.  

1. Възможности за включване на изискванията за хуманно отношение в условността. 

В страната се прилагат норми за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение при 

отглежданите на видове и категории животни надхвърлящи заложените стандарти, както следва: 

- едри и дребни преживни животни – увеличаване на подовата площ във фермите и 

отглеждане на открито на животните за определен период от време; 

- птици - използване на фуражи с определени концентрации на веществата, осигуряване на 

допълнителна свободна подова площ, подобряване на условията при транспорт и намаляване 

емисиите на амоняка; 

mailto:cap@mzh.government.bg
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- свине - осигуряване на допълнителна свободна подова площ, светлина и използване на 

фуражи с определени концентрации на веществата. 

Хуманно отношение към животните SWOT анализ   

Силни страни:  

- Висок процент на обхванатите свине и птици от Държавната помощ за ХОЖ- възходяща 

тенденция; 

- Положителна тенденция за спазване на изискванията за ХОЖ и съответствие с животновъдните 

обекти. 

Слаби страни:  

Подкрепата за ХОЖ е допълнителна помощ , но обхваща  малка част от отглеждането на ЕПЖ и 

ДПЖ; 

Висок дял на стопанствата, където животните се отглеждат в амортизирани обори и лоши условия;  

Заради стимули за отглеждане на животни, без да са свързани с производство и конкретни 

резултати на много места условията за отглеждане на животните са неприемливи. 

Възможности: 
1.Свързване на ХОЖ с получаване на качествена храна: 2. Възможности-Реализация по Държавна 

помощ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Възможности-Реализация Подпомагане по мярка 14 от ПРСР 

Държавна 

помощ

Нотифициран 

бюджет-лв. 

Ресурс /

бенефициери 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Усвояване на 

финансов 

ресурс

7 549 302 23 548 238 24 957 819 27 733 135 27 868 918 27 788 515 30 219 162 32 417 563 0

Брой 

бенефициери
78 117 93 99 91 89 91 78 0

Усвояване на 

финансов 

ресурс

6 135 863 21 876 951 24 838 257 27 264 827 28 162 691 33 844 239 35 422 015 34 429 270 0

Брой 

бенефициери
208 283 281 304 321 344 229 214 294

Помощ за 

реализирането на 

доброволно поети 

ангажименти за 

хуманно 

отношение към 

свинете

165,102,000 за 

2012-2017; 

изм.178,857,320 за 

2018-2022

150,167,537 за 

2012-2017 изм. 

172,764,450 за 

2018-2022

Помощ за 

реализирането на 

доброволно поети 

ангажименти за 

хуманно 

отношение към 

птиците

Усвоен финансов ресурс и брой бенефициери по Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 

към свинете и Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците през 

периода 2012-2018 г.
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2. С кои практики може да бъде постигната тази цел (добив на качествени суровини, 

информираност на потребителя и опазване на околната среда).  

Много потребители нямат знанието за ползите от консумацията на продукция, добита в 

стопанства, където се спазват принципите за хуманно отношение към животните, т. е  липсата на 

информираност. В случаите, когато потребителите са достатъчно осведомени, често липсва 

възможност да получат достатъчна и надеждна информация за спазване изискванията за хуманно 

отношение спрямо животните, от който са добити закупените от тях продукти. Прилагането на 

практики за хуманно отношение към животните оказват пряко положително влияние и върху 

околната среда, чрез намаляване на емисии от животновъдството във водите, почвата и въздуха. 

Възможности за подобряване на ХОЖ - Финансиране чрез от ПРСР  

        Насоки :  

 1.  Надграждане на стандарта; 

 2.  Подобряване  

  - въвеждане на дигитализация и модернизация във фермите; 

    - контрол на храненето (екологосъобразност ) чрез изхранване с фуражи, водещо до 

намаляване на мисиите на метан;  

 - запасеност с пасища (екологосъобразност - баланс на азота) с цел намаляване на 

количествата концентрирани фуражи необходими при изхранването на ЕПЖ и ДПЖ и намаляване. 

Какво е постигнато до момента за информиране на потребителите? 

ЕТИКЕТИРАНЕТО:  пазарно-ориентирана мярка за подобряване на благосъстоянието на 

животните:  

Първа стъпка -  ЯЙЦАТА ОТ КОКОШКИ-НОСАЧКИ; 

Следващи стъпки - ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЛЯКОТО, МЕСОТО И ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ. 

Във връзка с изложеното могат да бъдат използвани следните практики:  

- въвеждане на специфична идентификационна маркировка за продукция, добита в 

стопанства с надградени, над базисните стандарти за хуманно отношение към животните; 

- информационна кампания сред заинтересованите групи лица за същността от прилагането 

на хуманно отношение и запознаване с най-новите разработки отнасящи се до добрите практики в 

Мярка 14 "Хуманно отношение 

към животните"

бр. 

подадени 

заявления

бр. 

одобрени 

заявления

бр. 

оторизирани 

заявления

заявена 

площ 

ха/ЖЕ

подпомогнат

а площ 

ха/ЖЕ

оторизирана 

сума (лева)

платена сума 

(счетоводна 

инфо) (лева)*

14.1 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ЕПЖ" - Прием 

2017

392 246 246.0 66 648.80 41 010.40 3 240 959.11

14.2 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ДПЖ" - Прием 

2017

260 162 162.0 21 370.95 11 713.95 905 629.94

14.1 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ЕПЖ" - Прием 

2018

240 205 205 44 444.00 36169.6 2 857 420.69

14.2 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ДПЖ" - Прием 

2018

157 131 131 12 787.40 10517.55 799 029.89

14.2 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ЕПЖ" - Прием 

2019

420 - - 70 830.40 - -

14.2 "Хуманно отношение към 

животните в сектор ДПЖ" - Прием 

2019

260 - - 23 609.30 - -
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сферата.  

- екстензивно отглеждане на животните (намаляване на гъстотата при отглеждане чрез 

увеличение на подовата площ), балансирано хранене, устойчиво управление на оборския тор и 

други. 

 4. Финансов ресурс (оценка за МЗХГ и за стопани). 

 Финансовия ресурс насочен към земеделските стопани следва да е достатъчен за 

компенсирането на загубите от прилагането на технологии за хуманно отношение към животните, 

както и да бъде с допълнителен стимулиращ ефект заради пряката връзка към опазването на 

околната среда, респективно към здравето на човека. 

 5. Позиция по тази цел от стратегията. 

Европейският съюз работи усилено за сигурността, че правилата за ХОЖ постигат 

правилния баланс между необходимостта от защита на животните, като същевременно се подкрепя 

конкурентоспособността на земеделието и селскостопанската промишленост в ЕС. В резултат от 

тези усилия, през последните години, интересът на европейските граждани се засилва към темата 

„хуманното отношение в животновъдството“ и все повече от тях са загрижени за етичното 

третиране на животните, както селскостопанските, така и тези, отглеждани като домашни любимци. 

От важно значение е какви ресурси са необходими при залагане на целеви стойности и нови 

изисквания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпроси:  

1. Надграждане на вече съществуващите изискванията за хуманно отношение при отглеждане на 

животни? 

2.Подобряване на условията на отглеждане чрез въвеждане на нови изисквания? 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

 

mailto:cap@mzh.government.bg
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Модул 3: От растениевъдната ферма до трапезата - изготвяне на 

позиция относно Пътна карта на стратегията “От фермата до 

трапезата“ 
 

1. Въглерода в земеделието за определяне на намаляването на емисиите и премахването 

на въглерод в системите на земеделието и горите   

В глобален мащаб, почвите съдържат около два пъти повече въглерод от количеството на 

въглерод в атмосферата и три пъти повече от количеството, намиращо се в растителността.  

Почвите на Европа представляват огромен резервоар на въглерод, съдържащ около 75 

милиарда тона органичен въглерод. Когато органичните вещества в почвата гният, в атмосферата се 

отделя въглероден диоксид (CO2); от друга страна, когато те се формират, CO2 се извлича от 

атмосферата. 

 В ЕС, селското стопанство е отговорно за 10% ен дял на всички парниковите емисии, като 

енергийния, транспортния и промишлеността формират най-големия дял от парниковите емисии – 

60%.  

За страната ни, земеделието допринася за 10,69% от общата сума на емисиите на парникови 

газове (ПГ) в България. Тенденцията на емисиите на ПГ в периода 1988-2017 г. показва, че 

емисиите, излъчени от сектора намаляват с 52%, което е следствие от общия спад на 

селскостопанската дейност от 1988 г. 

В последните няколко години, обаче, секторът се стабилизира и емисиите плавно се 

повишават (2010-2017 г.),  което вероятно е свързано с увеличение на интензивността на 

земеползване.  

Основни източници за емисиите ПГ са земеделски почви (65%), ентерична ферментация 

(23%) и оборски тор (9%). Емисиите ПГ от селско стопанство се образуват от емисиите на СО2, 

CH4 и на N2O (около 340 пъти по-висок СО2 - екв. в сравнение с метана). Около 87% от емисиите 

N2О идват основно от селското стопанство с основни причини неустойчива употреба на минерални 

торове и изгарянето на растителни остатъци от стърнища, докато емисиите CH4 са около 24%, като 

главната причина е ентеричната ферментация при селскостопанските животни.  

Земеделието обхваща значителна част от сухоземната площ в Европа. То играе важна роля за 

поддържането на природни ресурси и културни ландшафти и е предпоставка за други човешки 

дейности в селските райони.  

През вековете земеделските практики са допринесли за създаването и поддържането на 

голямо разнообразие от ландшафти и местообитания. От друга страна, земеделските практики 

могат да окажат и неблагоприятно въздействие върху околната среда. Деградацията на почвите, 

замърсяването на почвите, водите и въздуха, фрагментирането на местообитанията и загубата на 

дива флора и фауна могат да бъдат резултат от неправилни земеделски практики. 

В България, в резултат на въздействието от подкрепата за сеитбообращения и 

азотфиксиращи култури - Мярка 10 "Агроекология и климат" (направление "Контрол на почвената 

ерозия") и Мярка 11 Биологично земеделие, спестените емисии за периода на изпълнение на 

мярката са 1 028 124.313 тона CO2 екв. 

Спазването на изискванията за набор от стандарти, касаещи защитата на почвата срещу 

ерозия, поддържане на органичните вещества в почвата и нейната структура, предотвратяване на 

влошаването на състоянието на местообитанията и управление на водите, свеждането до минимум 

на площта на непокритите с растителност, запазването на терасите допринасят пряко за 

предпазване на почвата от ерозия. Управлението на остатъците от насаждения и сеитбооборотът 

спомагат за поддържане на органичните вещества в почвата. Спазването на изискванията за 

управление, насочени към местообитанията и качеството на водите, като запазване на 

характеристиките на ландшафта, създаването на буферни ивици покрай водните басейни или 
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избягването на нежелана растителност могат да спомогнат за контролиране на водната ерозия и 

биха могли да допринесат за биологичното разнообразие на почвите. Допълнително преимущество 

от запазването на земите като постоянни пасища е поддържането на органичните вещества в 

почвата.  

 

 

Какво следва в бъдеще и какви са възможностите за задържането на органичния въглерод в 

почвата и намаляване на парниковите емисии? 
 

Въвеждане на подходящ сеитбооборот и диверсификация на отглежданите земеделски 

култури  

 

Правилното и екологично балансирано сеитбообръщение се разглежда като крайъгълен 

камък на устойчивото земеделие. На него се възлагат големи надежди при решаването на много 

задачи, които в интензивното земеделие се преодоляват чрез други агротехнически практики, 

свързани с внасяне на големи количества антропогенна енергия. 

Грешките и пропуските при съставянето на сеитбообръщенията са най-същественият 

източник на неустойчивост. Намаленият брой на отглежданите земеделски видове и големите им 

посевни площи са причина около 35-45% от засяваните посеви да бъдат повторки. Елементарният 

сеитбооборот на пшеница с царевица, който масово се прилага, е причина за силно развитие на 

икономически важни болести през последните години, които са общи болести за двете култури.  

Устойчивите системи на сеитбообръщение следва да се базират на разбирането, че 

растенията връщат повече, отколкото черпят от почвата, поради което тя трябва да бъде покрита с 

разнообразна растителна покривка през максимален по продължителност период от годината. 

Ползите, но и действията за пълноценно използване на ефекта от сеитбообръщенията в 

устойчивото земеделие могат да преминат в няколко последователни етапа: 

- отказ от монокултура и ограничаване на свързаните с нея неблагоприятни последствия – 

намаляване на почвеното плодородие и дори поява на почвено „уморяване“, уязвимост от 

вредители, силна зависимост от антропогенно внасяната енергия, голямо количество на влаганите 

торове и т.н; 

- максимално повишаване хетерогенността на агроекосистемите чрез включване на 

междинни или втори летни култури, които спомагат за по-пълно използване на природните ресурси 

и за намаляване на загубите, особено тези, които са свързани с изнасяне на хранителни елементи; 

- подобряване баланса на хранителните вещества и особено на азота в агроекосистемите чрез 

широко включване на бобови видове (фуражен грах, бакла, фасул, нахут и т.н.) в размер на около 

15-20% от площта на целия сеитбооборт; 

- увеличаване на органичното вещество в почвата чрез отглеждане на култури за зелено 

торене и заораване на формираната биомаса (сидерация). 

 

Консервационно земеделие / минимални обработки на почвата / 

 

Консервационното земеделие (КЗ) обхваща набор от допълващи се земеделски практики: 

 минимално увреждане на почвата (чрез намалено или никакво обработване) с цел 

запазване на почвената структура, почвената фауна и органичните вещества;  

 постоянна почвена покривка (покривни култури, остатъци и мулч), която да 

предпазва почвата и да допринася за потискането на плевелите;  

 

Устойчиво управление на хранителните вещества 

 

EK предлага чрез определен софтуер FaST tool всяка ДЧ да следи на ниво земеделските 

стопанства за устойчиво управление на хранителните вещества в почвата. Балансираното торене и 
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влагане на  нужното количество на торове би спомогнало за избягване на излишъците от внасяне на 

торове с потенциал за отделяне на парникови газове – предимно  азотни торове и свеждане на 

рисковете от попадане в подпочвените води на замърсители до минимум.  

 

Защита на богатите на въглерод почви влажните зони  -  с най – много органично вещество. 

 

Прилагането на принципите на интегрираното производство - приоритетно прилагане на 

биологични, физични и нехимични методи и продукти, които имат най-нисък риск за здравето на 

хората и околната среда чрез: 

 избор на подходящи устойчиви или толерантни към вредители култури и сортове 

 прилагане на оптимални сеитбообращения; 

 използване на подходящи култивационни технологии и поливни техники; 

 прилагане на балансирано торене; 

 опазване на ключовите биоагенти чрез подходящи мероприятия; 

 изграждане и поддържане на екологична инфраструктура във и около стопанството за 

подпомагане биологичния контрол срещу вредителите; 

 извършване на наблюдение за поява, развитие и разпространение на вредителите; 

 използване на съответни методи за диагностика, прогноза и сигнализация на 

икономически важните вредители; 

 съблюдаване на утвърдените прагове на икономическа вредност; 

 вземане на решение кога и как да се прилагат необходимите химични методи за борба 

срещу вредителите. 

Мултифункционални  ивици  с  подходяща  растителност  (медоносни  растения,  

билки,цветя,  растения  подходящи  за  опрашителите).  

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема? Кои са добрите земеделски практики, които 

са екологосъобразни и могат да повлияят положително? Какви разходи изискват? 

 

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

1. Екологосъобразно земеделие и растително здраве 
 

Намаляване зависимостта от употребата на пестициди  

Всяка година БАБХ изготвя обобщена информация за количествата активни вещества, съдържащи 

се в ПРЗ пуснати на пазара за предходната година, в съответствие с приложение I на Регламент 

(ЕО) № 1185 на Европейския регламент и Съвета, и я предава на отдел „Агростатистика“ в МЗХГ. 

Те от своя страна предоставят статистическите данни до Евростат.  

През 2018 г. са пуснати на пазара общо количества активни вещества – 5 067 406 кг, а през 2017 г. 

са пуснати на пазара общо количества активни вещества – 3 411 216 кг. 

Статистически данни за пуснатите на пазара пестициди по функционална характеристика в ЕС и 

България:  

 

 

mailto:cap@mzh.government.bg


26 
 

Фунгициди - кг 

     GEO/TIME 2014 2015 2016 2017 2018 

Belgium 3 095 003 2 585 968 2 847 695 2 495 880 2 457 618 

Bulgaria 186 142 619 022 1 048 879 1 287 452 1 798 029 

Czechia 1 788 321 2 119 148 1 785 207 1 853 685 1 755 142 

Denmark 530 223 511 064 406 713 483 731 : 

Germany  12 739 857 12 602 099 12 140 886 13 266 132 11 681 855 

Estonia 88 227 109 267 104 386 117 032 106 542 

Ireland 635 509 687 731 596 570 633 474 601 996 

Greece 1 866 378 1 926 970 1 803 566 1 685 867 1 728 709 

Spain 38 379 663 36 423 289 38 905 110 37 982 029 38 067 058 

France 34 430 575 27 351 740 31 909 808 29 769 882 39 086 666 

Croatia 1 004 779 1 315 186 932 012 727 129 767 227 

Italy 37 907 115 38 861 462 36 851 936 32 686 887 31 538 590 

Cyprus 698 083 : 365 934 817 955 823 467 

Latvia 224 735 269 836 261 967 266 538 212 650 

Lithuania 604 845 632 934 741 166 690 115 676 667 

Hungary 3 674 173 3 867 891 3 835 024 4 170 518 3 535 072 

Malta 97 370 118 644 83 523 101 943 82 509 

Netherlands 4 869 128 4 379 864 4 870 366 4 724 858 4 288 414 

Austria 1 641 052 2 128 151 2 006 542 1 991 638 2 268 659 

Poland 7 442 470 7 737 606 7 534 406 6 927 315 7 991 707 

Portugal 8 244 381 5 193 428 5 473 568 4 133 619 4 335 173 

Romania 4 131 916 4 142 494 4 525 812 4 600 276 4 541 509 

Slovenia 723 695 759 238 859 603 794 727 849 032 

Slovakia 567 191 639 212 640 143 685 325 676 108 

Turkey : : 18 325 690 21 831 287 22 932 722 

Хербициди - кг 

     GEO/TIME 2014 2015 2016 2017 2018 

Belgium 2 519 651 2 372 954 2 261 412 2 334 151 2 648 068 

Bulgaria 652 446 636 209 2 007 428 1 698 979 2 606 572 

Czechia 2 755 332 2 889 375 2 892 771 2 562 124 2 574 289 

Denmark 1 242 544 1 903 403 1 914 299 1 904 676 : 

Germany 17 876 678 16 806 273 15 038 215 16 706 254 14 532 748 

Estonia 425 845 472 279 604 150 462 644 428 200 

Ireland 2 039 237 2 098 043 2 243 469 1 822 912 1 833 054 

Greece 1 194 605 1 315 133 1 744 039 1 673 681 1 833 052 

Spain 14 908 032 15 586 625 15 224 454 16 077 356 16 592 907 

France 30 965 455 30 575 226 30 042 732 30 230 424 34 392 258 

Croatia 889 121 820 899 742 557 668 739 717 673 

Italy 7 864 438 7 950 932 7 486 496 7 114 263 6 880 130 

Cyprus 153 359 : 157 649 138 932 160 580 

Latvia 847 474 861 076 986 892 801 179 965 291 

Lithuania 1 394 236 1 288 870 1 432 729 1 251 548 1 053 599 

Luxembourg 88 601 83 354 61 078 60 765 54 178 

Hungary 4 011 143 4 270 176 4 580 315 4 269 854 3 824 089 

Malta 7 632 4 748 5 609 2 244 3 247 

Netherlands 3 266 403 2 881 015 2 745 753 2 901 786 2 978 199 

Austria 1 375 815 1 317 217 1 281 493 1 296 943 1 276 929 
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Poland 12 073 411 12 190 012 12 693 320 13 655 478 11 370 744 

Portugal 2 410 804 2 122 471 1 905 180 1 899 471 1 938 900 

Romania 5 025 373 6 353 159 5 066 293 5 486 476 5 187 911 

Slovenia 238 502 224 430 246 996 235 302 256 840 

Slovakia 1 215 096 1 218 222 1 080 278 1 105 104 1 328 923 

Switzerland 745 403 : 596 311 562 785 583 669 

Turkey : : 3 518 918 11 825 475 14 927 638 

Инсектициди - кг 

     GEO/TIME 2014 2015 2016 2017 2018 

Belgium 555 844 576 381 553 441 535 741 476 237 

Bulgaria 163 439 286 100 702 831 373 564 596 356 

Czechia 337 679 326 711 375 294 174 044 291 603 

Denmark 38 291 54 903 42 063 43 801 : 

Germany  977 198 954 384 15 463 481 14 549 184 16 228 747 

Estonia 25 283 27 633 : 26 102 28 749 

Ireland 51 430 59 791 32 759 52 821 29 244 

Greece 588 794 694 354 921 033 892 763 1 008 807 

Spain 7 515 055 6 690 752 7 500 979 6 549 043 6 488 405 

France 2 610 867 2 466 333 3 636 649 3 773 304 5 727 821 

Croatia 143 090 139 197 134 603 115 247 126 562 

Italy 2 251 888 2 429 131 2 021 704 2 725 868 1 652 991 

Cyprus 180 623 : 112 798 124 258 151 083 

Latvia 63 998 16 782 32 190 32 984 35 679 

Lithuania 43 566 27 649 45 316 53 837 56 622 

Hungary 916 538 826 643 841 828 859 884 787 295 

Malta 2 946 2 712 4 972 3 078 3 492 

Netherlands 252 034 292 255 202 026 285 835 242 735 

Austria 240 220 195 564 936 405 1 185 853 1 568 970 

Poland 1 479 165 1 539 373 1 481 486 1 819 059 1 770 071 

Portugal 732 935 561 450 766 106 943 294 674 521 

Romania 569 046 676 494 743 763 944 523 1 012 398 

Slovenia 33 453 37 821 40 310 50 079 54 584 

Slovakia 106 509 99 629 109 875 138 965 151 264 

Turkey : : 10 473 775 12 171 245 13 984 850 

 

2. Република България прилага Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 

съответствие с Директива 2009/128/ЕО от 2012 г.. Основни цели на плана са:  

 намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на 

хората и околната среда;  

 насърчаване на интегрираното управление на вредителите;  

 алтернативни подходи или методи при опазване на земеделските култури.  

За постигане на тези цели, в Национален план за действие НПД са разписани общо 12 мерки:  

 обучение на професионални потребители на пестициди;  

 обучение на дистрибутори и консултанти;  

 изисквания за продажба на пестициди;  
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 изисквания за боравене с пестициди;  

 проверка на използваното оборудване за прилагане на пестициди;  

 въздушно пръскане;  

 интегрирано управление на вредителите;  

 намаляване на нивата на остатъци от пестициди в храни от растителен произход; 

  специални мерки за опазване на водната среда и на питейната вода;  

 допълнителни мерки за опазване на околната среда;  

 информация за обществеността относно площите, третирани с пестициди;  

 информация и повишаване на осведомеността относно въздействието от употребата на 

пестициди за здравето на хората и околната среда;  

 намаляване на употребата и рисковете от пестициди за определени площи 

Посочени са показателите, по които се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените 

цели и мерки. С изпълнението на НПД се гарантира устойчива тенденция към прилагане на 

интегрирано управление на вредителите и нови алтернативни техники и методи с цел трайно 

намаляване на употребата на пестициди. 

Националните планове за действие се преразглеждат най-малко на всеки пет години и в 

съответствие беше изготвен проект на актуализиран Национален план за действие (НПД) за 

устойчива употреба на пестициди в Република България. Към настоящия момент е извършена 

екологична оценка на актуализирания НПД от МОСВ и предстои внасянето на проекта на плана за 

одобрение в МС. С прилагане на Актуализиран НПД за устойчива употреба на пестициди Р 

България, като държава членка на ЕС, ще бъде в съответствие с политиката на Комисията и ЕС за 

устойчиво развитие и прилагане на зелени технологии, щадящи общественото здраве, климата и 

околната среда.  

3. За постигане на целите на Стратегия „От фермата до трапезата“ за борба с изменението на 

климата и защита на околната среда освен мерките включени в НПД, следва да бъдат прилагани 

мерки, които да стимулират и мотивират използването на устойчиви практики, като прецизно 

земеделие, биологично земеделие, агроекология и др, като напр.: 

 Намаляване на икономически важните вредители до приемливи нива чрез агротехнически, 

физични, биологични и химични мерки за контрол, самостоятелно или в комбинация. 

Разходите, ползите, времето, работната сила и оборудването, както и икономическите, 

екологичните и социални въздействия също трябва да бъдат взети под внимание; 

 Защита на естествените врагове на вредителите. Ефектът на даден продукт за растителна 

защита или друга интервенция върху конкретните вредители, както и върху техните 

естествени врагове, трябва да бъде взет под внимание; 

 Ограничаване на употребата на ПРЗ, които са кандидати за замяна и редуциране 

приложението на химични продукти за растителна защита; 

 Насърчаване ползването на услугите на специализираните научни звена и консултанти 

в областта на правилната употреба на продуктите за растителна защита и торовете и 

на интегрираното управление на вредителите;  

 Даване приоритет на употребата на нискорискови продукти за растителна защита, на 

нехимични алтернативи, на интегрираното производство и биологичното земеделие; 

 Внедряване и използване на съветващи системи и математически модели за прогнозиране на 
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развитието на ключови вредители при стратегически за страната земеделски култури; 

 Финансово стимулиране ще бъде необходимо в няколко направления: на земеделските 

стопани, прилагащи специфичните принципи на интегрирано управление на вредители 

(интегрирано производство) и употребата на нискорискови ПРЗ, с цел запазване на 

конкурентността им на пазара. 

Въпроси:  
Каква е Вашата позиция по дискутираната тема за Намаляване зависимостта от употребата 

на пестициди? 

Какво е вашето становище за регулацията за употребата на пестициди? Кои мерки считате за 

възможни? Какви разходи изискват? Как според Вас може да се изпълнят целите? 

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

Редуциране на зависимостта от употребата на торове 

Подобряване управлението на хранителни вещества с цел възстановяване и поддържане на 

почвеното плодородие и намаляване употребата на химични торове. 

I. Анализ на използването на минерални торове 

Азотни торове(тон) 

      GEO/TIME 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union  

   

11 126 916 11 522 121 11 311 026 

Bulgaria 178 000 292 381 296 591 329 546 333 620 334 565 

Czechia 236 000 335 213 334 431 344 690 350 035 353 733 

Denmark 190 000 186 794 204 668 225 054 228 139 219 353 

Germany  1 551 000 1 675 110 1 822 099 1 558 502 1 563 802 1 498 137 

Estonia 31 000 48 895 50 925 59 730 53 775 54 605 

Ireland 307 000 337 926 352 496 339 362 364 600 363 720 

Greece 149 000 189 208 179 850 164 463 173 123 181 726 

Spain 732 000 1 036 779 1 015 402 987 293 1 019 039 948 195 

France 2 113 000 2 203 845 2 196 362 2 201 671 2 221 823 2 219 788 

Croatia : : : 102 456 107 358 108 298 

Italy 605 000 600 600 574 016 605 236 602 730 602 110 

Cyprus 4 000 4 155 4 155 4 155 4 155 4 155 

Latvia 45 000 45 689 45 689 62 976 102 141 101 760 

Lithuania 123 000 157 226 163 200 162 813 166 346 167 566 

Hungary 229 000 310 895 334 769 329 348 355 021 390 484 

Netherlands 239 000 220 655 218 185 218 132 218 533 210 461 

Austria 87 000 108 558 115 715 120 426 117 840 114 347 

Poland 1 095 000 1 098 064 1 003 850 1 048 656 1 150 668 1 091 206 

Portugal 72 000 78 610 70 816 74 810 71 560 68 691 

Romania 293 000 487 856 498 284 495 130 598 203 605 497 

Slovenia 28 000 21 009 21 742 23 387 26 534 26 506 

Slovakia 78 000 129 268 135 553 126 997 127 927 129 941 
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Фосфорни торове (тон) 

GEO/TIME 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union  

   

1 114 418 1 177 453 1 164 431 

Bulgaria 8 000 22 758 23 694 28 787 28 481 30 371 

Czechia 11 000 17 784 17 410 17 963 23 173 23 078 

Denmark 7 000 13 601 13 985 14 449 14 839 13 987 

Germany  76 000 124 022 131 587 103 454 103 803 91 405 

Estonia 3 000 4 534 4 720 5 032 4 116 4 049 

Ireland 21 000 36 168 36 827 38 045 39 620 39 618 

Greece 28 000 25 523 22 547 22 042 22 667 22 294 

Spain 69 000 186 740 175 689 169 452 187 347 174 086 

France 150 000 207 151 181 532 189 822 176 327 186 654 

Croatia : : : 11 996 11 248 11 523 

Italy 85 000 74 775 73 664 73 922 70 846 69 874 

Cyprus 1 000 801 801 801 801 801 

Latvia 5 000 5 039 5 039 9 246 10 332 10 421 

Lithuania 10 000 18 165 19 419 20 191 20 701 21 457 

Hungary 17 000 25 152 27 964 26 595 28 969 35 113 

Netherlands 11 000 5 984 5 686 5 724 5 736 5 828 

Austria 8 000 17 261 18 212 17 338 14 104 13 637 

Poland 164 000 149 079 132 809 143 108 150 395 145 873 

Portugal 12 000 13 980 12 739 13 584 13 197 13 380 

Romania 19 000 62 419 68 413 67 229 115 097 115 848 

Slovenia 3 000 4 234 3 860 3 986 3 783 3 797 

Slovakia 6 000 10 796 11 444 12 931 12 649 13 141 

 

Калиеви торове (тон) 

      GEO/TIME 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

European Union  

   

2 435 773 2 505 795 2 490 239 

Bulgaria 9 000 29 210 23 599 27 156 28 233 30 821 

Czechia 19 000 23 950 26 745 29 277 29 013 30 065 

Denmark 27 000 51 436 52 971 52 917 53 232 52 719 

Germany 148 000 379 653 381 627 333 876 335 121 327 418 

Estonia 8 000 10 807 10 697 16 448 14 697 14 684 

Ireland 52 000 95 784 97 545 95 071 105 571 108 332 

Greece 33 000 38 674 35 031 34 718 36 413 38 154 

Spain 156 000 294 308 300 720 308 596 323 032 302 190 

France 333 000 398 705 385 003 361 843 354 384 371 241 

Croatia : : : 22 327 21 979 22 410 

Italy 131 000 92 054 90 308 92 001 96 018 96 138 

Cyprus 1 000 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 

Latvia 11 000 11 378 11 378 14 473 23 171 23 726 

Lithuania 24 000 43 407 45 627 47 464 48 780 50 209 

Hungary 28 000 53 845 58 290 53 796 54 508 66 539 

Netherlands 24 000 25 966 29 760 29 932 29 999 30 225 

Austria 12 000 29 478 31 519 28 769 31 302 27 942 

Poland 356 000 411 466 402 969 440 073 462 552 439 900 

Portugal 20 000 21 425 21 571 21 851 22 834 22 621 

Romania 19 000 33 825 51 009 66 324 69 508 69 208 
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Slovenia 8 000 9 189 8 546 8 871 9 147 9 187 

Slovakia 9 000 15 290 16 431 12 789 13 752 14 152 

 

Дефиниция на индикаторите 

 Употребени количества азотни торове (N); фосфорни торове (Р2O5) и калиеви торове (К2O) – общо и на 

единица земеделска площ 

 Обща наторена площ земеделски земи и % от използваната земеделската площ 

Оценка на индикаторите 

Липсва съществена промяна в използваните количества минерални торове през периода 2001-2006 г. От 2007 

г. започва повишаване на употребените количества в земеделието, като за десетгодишен период това 

количество се удвоява и от 221 хил.т. през 2007 г. достига 485 хил.т. през 2016 г., което представлява 

увеличение с почти 120% (фиг. 5.34, ляво). Освен това, увеличението при употребените торове на единица 

използвана земеделска земя е още по голямо за периода 2007-2016 г., достигайки 124% или 96,5 кг/ха през 

2016 г. (фиг. 5.34, дясно). За времетраенето на ПРСР 2007-2013 г., количествата на внесените минерални 

торове са се увеличили с 38%, а за периода 2014-2016 г. увеличението на внесените торове е с 68,4%. 

 

 

Фигура 5.1. Общо количество употребени минерални торове в земеделието в тонове (ляво) и като кг/ха използвана земеделска площ 

(дясно) за периода 2001-2016 г. Източник: Евростат 

Подобна е тенденцията ако се оцени тежестта на всеки един от внесените видове торове – азотни, фосфорни 

и калиеви, като тежестта им намалява в този ред.  

При азотните торове дори се наблюдава известно намаляване на употребата им през периода 2001-2006 г. с 

около 9%. Увеличението от 2007 до 2016 г. е със 100%, докато само за периода на ПРСР 2007-2013 г. това 

увеличение е с 45,5%. В допълнение, за периода 2014-2016 г. увеличението е със 71%. Много подобна е 

тенденцията и при внесените количества азотни торове на единица земеделска земя. 

По подобен начин се наблюдава и увеличение наторяването с фосфорни торове от 2006 г. до 2016 г., като то 

е най-осезаемо от 2009 г., въпреки че се наблюдават спадове през 2011 г. и 2013 г. Като цяло, увеличението в 

използването на фосфорни торове за периода от 2009 г. до 2016 г. е 167, 7%, което кореспондира и с 

увеличението на единица използвана земеделска площ. 

В същото време, внасянето на калиеви торове бележи изключителен ръст за изследвания 

шестнадесетгодишен период. Докато през 2001 г. е отчетено използване на едва 2 хил. т. калиеви торове, то 

през 2016 г. това количество е вече 45 хил. т. или от 0,49 кг/ха се увеличава на 9,05 кг/ха. За периода 2014-

2016 г. увеличението на използваните калиеви торове е 100%. 
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Докато през 2001 г. съотношението в българското земеделие на използваните азотни, фосфорни и калиеви 

торове е било 94:4,7:1,3, то през 2016 г. е 73,6:17:9,4. 

Според посочената тенденция се вижда, че през посочения период 2001-2016 г. намалява количеството на 

използваните азотни торове, а се увеличава това на фосфорните и калиевите торове. 

 

Фигура 5.2. Процентна тежест на употребени минерални торове в селското стопанство за периода 2001-2016 г. Източник: Евростат 

 

Между отчетния период 2008-2011 г. и отчетния период 2012-2015 г. нетният баланс както на азота, 

така и на фосфатите леко се е увеличил на равнище ЕС-28, съответно от 31,8 на 32,5 кг азот на хектар и от 

1,8 на 2,0 кг фосфор на хектар. Това означава, че има повече потенциални загуби за околната среда в 

сравнение с предходния период на равнище ЕС, въпреки че в държавите членки са установени големи 

различия.  

През периода 2012-2014 г. във всички държави членки, с изключение на Румъния, е налице излишък 

на азот. Най-високи стойности на излишъка на азот (> 50 кг на хектар) са установени в Белгия, Дания, 

Кипър, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство и Чешката република. По отношение на 

фосфатите, най-високи стойности на излишъка на фосфор (> 5 кг на хектар) са установени в Белгия, Дания, 

Кипър, Малта и Хърватия. В осем държави членки обаче е установен дефицит на фосфор, като най-голям е 

дефицитът в България и Естония. 

Общата употреба на минерални азотни и фосфатни торове в ЕС-28 се е увеличила съответно с 4% и 

6% между отчетните периоди 2008-2011 г. и 2012-2015 г. Съществуват много съществени различия между 

държавите членки: от спад с 30% на употребата на минерални азотни торове в Словакия и с 46% на 

употребата на минерални фосфатни торове в Нидерландия до  увеличение с 56 % на употребата както на 

минерални азотни, така и на минерални фосфатни торове в България. Увеличението на употребените 

количества минерални торове е свързано и с общото увеличаване на обработваемите площи за сметка на 

необработваемите, както и на стремежа на земеделските произвводители да компенсират сравнително 

средната запасеност на почвите в страната с биогенни елементи, за да могат да да получават устойчиви 

добиви. Но увеличаването на площите със средна интензивност на земеползване в страната означава, че 

трябва да се предприемат превантивни мерки за недопускане измиването на хранителните вещества от 

почвите във водните басейни. 

По информация на НИМХ и МЗХГ са определени средни многогодишни (за периода 1991-2010 г.) 

стойности на датите за начало и край на торенето с оглед спазването на Директива 91/676 на Съвета и 

Заповед РД №09-427/2010 г. на Министъра на земеделието и храните за предотвратяване на замърсяването 
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на почвите от небалансирано торене. Сроковете на торене на културите са съобразени с температурните 

условия и фотосинтетичната активност на есенните посеви, като се отчитат и периодите на интензивно 

овлажнение и засушаване на почвите. Температурите имат ограничаваща роля поради обстоятелството, че 

внасянето на макро- и микроторове в почвата трябва да става само след като есенните посеви са възобновили 

вегетацията си през пролетта. По-ранното внасяне на тези торове не води до усвояването им от растенията, 

които са в относителен покой и те попадат чрез вътрепочвения хоризонтален и вертикален отток в 

подземните води, което е причина за тяхното замърсяване, най-често с нитрати, но и с други разтворими 

форми на торовете. 

II. Кратък анализ на законодателната рамка 

Българската агенция по безопасност на храните осъществява официалния контрол при 

производството, вноса, движението, опаковането, пускането на пазара, съхранението, предлагането, 

търговията и употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и 

хранителни субстрати в Република България, при условията, по реда и съгласно правомощията, 

уредени в Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и 

контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

относно торовете. 

В съответствие със Чл. 130. (1) от Закона за защита на растенията, торовете се пускат на пазара и се 

употребяват след регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба. 

Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати се 

регистрират, когато са ефикасни и нямат неблагоприятно въздействие върху хората, животните или 

околната среда при предписаните от производителя условия за употреба. 

На регистрация не подлежат продукти, които са: 

1. оборски тор по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно 

странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, 

L 300/1 от 14 ноември 2009 г.); 

2. торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, 

предназначени за употреба само при саксийни растения; 

3. неорганични торове, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 и са 

обозначени с маркировка "ЕО ТОР". 

Посредством новото законодателство за торовете – Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за определяне на правила за предоставяне на пазара на 

ЕС продукти за наторяване, се хармонизират по-пълно условията за предоставяне на вътрешния 

пазар на торове, в сравнение с Регламент (ЕО) № 2003/2003. Новият регламент, който ще се прилага 

от от 16 юли 2022 г. обхваща по-широк кръг от продукти за наторяване, вкл. органични и органо-

минерални, микроорганизми и др.  

III. Предложения за подобряване управлението на хранителни вещества с цел възстановяване 

и поддържане на почвеното плодородие и намаляване употребата на химични торове. 
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1. По отношение прилагането на торовете в селското стопанство е необходимо на ниво ЕС да се 

въведе изискване за задължителен агрохимичен анализ на почвата за определяне на необходимостта 

от торене и регулиране на хранителния режим на растенията, с цел предотвратяване на прекомерно 

или необосновано внасяне на торове;  

2. Да се дава предимство на органичните торове, които осигуряват бавно освобождаване на 

хранителни вещества, обогатяват почвата с органична материя, подобряват структурата й, 

влагозадържането и устойчивостта на ерозионни процеси. Употребата на неорганични торове да 

бъде в съответствие с предвидимите потребности на културите и наличното съдържание на 

хранителни вещества в почвата;  

3. Насърчаване провеждането на мероприятия за подобряване на физичните, химичните и 

биологични свойства на почвата като: варуване, напояване, оптимални почвени обработки, 

дрениране, които допринасят за засилване интензивността на биологичната и микробиологичната 

активност на почвата. Използване на екологосъобразни материали и практики като зелено торене, 

мулчиране, и др.; 

4. Целенасочено мотивиране и стимулиране на земеделските стопани да прилагат Правилата за 

добри земеделски практики с цел ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати и на 

емисиите от амоняк от селскостопански източници; използване на нискоемисионни системи или 

техники за съхранение на оборски тор, както и на подходяща техника, позволяваща лесното и бързо 

инкорпориране на минералните и органични торове след тяхното разпръскване върху почвата; 

5. Уреждане прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 

юни 2019 година за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за 

наторяване, който хармонизира по-пълно условията за предоставяне на вътрешния пазар на торове, 

в сравнение с Регламент (ЕО) № 2003/2003, и обхваща по-широк кръг от продукти за наторяване, 

вкл. органични и органо-минерални, микроорганизми и др.  

6. Разработване от страна на научните институти, университетите, ССА на нови подходи и 

иновативни решения и методи за намаляване на количествата употребени торове в съответствие с 

предвидимите потребности на културите и наличното съдържание на хранителни вещества в 

почвата. Намаляването на употребяваните торове трябва да подлежи на задълбочен научно 

обоснован анализ, направен по видове култури, торове, запасеност на почвите, влага, типове почви 

и др. Същевременно да се насърчават проекти в областта на прецизното земеделие, нови IT 

технологии, базирани на научен подход в земеделието.  

Въпроси:  
Каква е Вашата позиция по дискутираната тема Редуциране на зависимостта от употребата 

на торове? Какво е вашето становище за подобряване на регулацията за употребата на 

торове? Кои мерки считате за възможни? Какви разходи изискват? 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 
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Растително здраве (2020-2024 г.) 

От създаването му през 1977 г. растителноздравният режим успешно защитава ЕС срещу 

въвеждането и разпространението на много вредители по растенията и растителните продукти. 

Развитието и запазването на устойчиво и конкурентноспособно селско стопанство, опазване на 

горите, безопасна международна търговия на растения и растителни продукти, борба с новите 

заплахи, включително инвазивни вредители, запазване на биоразнообразието и значението на 

растителното здраве, са част от основните причини довели до необходимостта от преразглеждане и 

преоценка на растителноздравнния режим на ЕС. 

 

I. Анализ на съществуващата законодателна рамка: 

От създаването му през 1977 г. растителноздравния режим успешно защитаваше ЕС срещу 

въвеждането и разпространението на вредители по растения, растителни продукти и други обекти. 

До 14 декември 2019 г. защитните мерки на ниво Европейски съюз срещу въвеждането в 

Общността на вредители по растенията, растителните продукти и срещу тяхното разпространение, 

бяха определени с Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г., която отразява и 

международните фитосанитарни и търговски споразумения в областта.  

Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за официален 

контрол по отношение  фитосанитарната дейност в Република България, при условията, по реда и 

съгласно правомощията, уредени в Закона за защита на растенията и Наредба № 8 от 2015 година за 

фитосанитарния контрол, които въвеждат Директива 2000/29/ЕО в националното законодателство.  

II. Нови рискове и заплахи за растенията, растителните продукти от въвеждане на нови 

непознати вредители, в т.ч. и чуждоземни растителни видове, в резултат на: 

 Динамичните и прогресивни климатични промени 

 Глобализацията на международната търговия на растения и растителни продукти, новите 

търговски потоци и пътища 

 Повишената мобилност на хора и товари 

Въвеждането на нови вредители на територията на Европейския континент, в частност – България е 

възможно да причинят сериозни икономически щети, които да се отразят върху рентабилността и 

конкурентоспособността на селското и горското стопанство, често са причина за въвеждане на 

забрани за търговия от трети държави, което нанася икономически и социални щети за износа от 

Европейския съюз на растения и растителни продукти.  

III. Преразглеждане (оценка) на режима – необходимост от модернизация - нов 

растителноздравен режим в ЕС 

- Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията 

Цели: Първостепенно внимание към превенцията, с цел ранно откриване и предотвратяване 

прилагането на последващи дългосрочни, скъпоструващи мерки и ограничения;  

 установяване на подход, основан на предварителна оценка на риска и неговото управление в 

подкрепа на прилаганите мерки;  

 засилване на контрола при внос на растения, растителни продукти и други обекти; 

 подобряване на капацитета за ликвидиране и ограничаване на огнища от вредители; 

 възстановяване и модернизиране режима за движение в рамките на ЕС -  постигане на 
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баланс между компетентните органи и частния сектор, споделяне на отговорностите; 

намалена административна тежест; равнопоставени условия на конкуренция; 

 подобряване подкрепата за режима  - съфинансиране от ЕС; надеждна диагностика и научна 

подкрепа; осъзнаване на значимостта на режима от обществото и осигуряване на обществена 

подкрепа. 

 

Инструменти за постигане на целите: 

 провеждане на  системни наблюдения чрез прилагане на многогодишни програми за 

наблюдения на карантинни вредители; 

 ранно откриване на вредители при внос или на полето; 

 категоризация и приоритизиране на вредителите и мерките срещу тях;  

 повишаване процента на успешните кампании по унищожаване и ограничаване на огнища от 

вредители чрез развиване и повишаване на капацитета; 

 строги правила за въвеждане на високорискови растения и растителни продукти;  

 правила за осъществяване на официален контрол на Гранични контролни пунктове и на 

контролни пунктове, различни от ГКП; 

 установяване на правила за въвеждане и движение на РНКВ;  

 установяване на хармонизирани показатели за риска; 

 повишаване информираността на политическата класа, която взима решенията, бизнеса и 

широката общественост за значението на растителното здраве;  

 установяване на правила за комуникация с професионални оператори и общественост - 

задължения за взаимно уведомяване при съмнение/установяване на карантинен вредител; 

 установяване на правила за делегиране на определени дейности на професионалните оператори 

– разрешение за издаване на растителни паспорти, прилагане на мерки, обучения, изготвяне на 

планове за действие срещу вредители, с подкрепата и под надзора на компетентния орган;  

С приемането на Регламент (ЕС) 2017/625, здравето на  растенията стана част от общата правна 

рамка за организиране на официалния контрол и другите официални дейности по цялата 

агрохранителна верига.   

Двата регламента се прилагат от 14 декември 2019 г. 

IV. Актуализиране на Националното законодателство в областта на фитосанитарния 

контрол: 

Новите и по-строги правила на Регламент (ЕС) 2016/2031 и Регламент (ЕС) 2017/625 и 

произтичащите от тях Допълнителни и Административно-наказателни разпоредби се въвеждат в 

националното законодателство в областта на растителното здраве със Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита на растенията. 

V. Възможности за постигане на целите:  

Новите, повишени цели и по-строги изисквания в областта на растителното здраве могат да бъдат 

постигнати Така ще се осигури прилагането на превантивен контрол с цел предотвратяване на 

въвеждането и разпространението на карантинни вредители, което от своя страна е гаранция за 

ограничена употреба на ПРЗ и опазване на околната среда. 
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Въпроси:  
Каква е Вашата позиция по дискутираните теми за торове, препарати и растително здраве?  

 

Какво е вашето становище за подобряване на регулацията за употребата на торове, 

пестициди, растително здраве? Кои мерки считате за възможни? Какви разходи изискват? 

Каква е Вашата позиция по дискутираната тема?  

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 

 

2. Семената, като допринасящи за биоразнообразието в селското стопанство и 

устойчивостта на климата  

1. Законодателството за търговия със  семена и посадъчен материал изисква регистрация на 

сортовете, след проведено сортоизпитване и последваща сертификация. При сортоизпитването 

освен дали сортовете са нови се проверява тяхната реакция на факторите на околната среда и 

променящия се климат. Протоколите включват проверка за толерантност към все-повече 

икономически важни болести и неприятели, проверка за  адаптивност, както  и дали показват 

студоустойчивост, толерантност към засушаване и температурни амплитуди, полягане и др.  

Системата за сертификация на семена и посадъчен материал  е комбинация от  проверки по време 

на производствения процес и  на крайния продукт и цели гарантиране на качеството. Стандартите 

за качество при сертификацията са в процес на непрекъснато обновяване и адаптиране към 

изискванията на селското стопанство и индустрията. С влизането в сила на новия фистосанитарен 

регламент значително се повишиха изискванията за растително здраве , особено при посадъчния 

материал. 

В каталозите за търговия са вписани хиляди сортове, което е огромен принос за запазване   на 

генетичния ресурс и биоразнообразието. За да се отговори на интересите на земеделските 

производители сортовете са    групирани както за конвенционално земеделие, така и за биологично 

производство, на запазване на сортове с местен произход, сортове за консервация, хетерогенен 

материал и др. В момента, в ЕС,  се провежда експеримент за одобряване на хетерогенен материал, 

подходящ за биологично производство. Подготвя се специален експеримент за признаване на 

сортове за биологично производство при облекчен режим. 

 

2. Европейската комисия  е в процес на проучване на възможността за осъвременяване на 

съществуващото законодателство в сектора с цел улесняване на регистрацията на нови сортове, 

особено за биологичното производство и запазване на местните сортове. 

При осъвременяване на законодателството е важно да се изгради обща за ЕС информационна 

система (семената се търгуват без ограничения и национална сестема би била ограничено 

приложима) за резултатите от сортоизпитването и устойчивостите/толерантносттите на сортовете, 

която да е публично достъпна и да облекчава фермерите при вземане на решения за използване на 

определени сортове.  Системата ще подпомогне националните администрации  при разработване и 

прилагане  на политики за насърчаване на използването на сортове, които допринасят за 

изпълнение на целите на стратегията. 

 

3. Устойчивите семена и посадъчен материал са неразделна част от агрохранителната верига  и 

допринасят за  развитие на   земеделие, ориентирано към запазване на биоразнообразието и 

осигуряване на здравословна  и достатъчна като количество храна, отговаряща на все по-високите 
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изисквания на консуматорите.  

Целта на   създаването  и използването на устойчиви  сортове е да отговори на изискванията на 

фермерите и обществото като цяло за съхраняване  на генетичните ресурси, толерантност  на 

основните икономически болести  и вредители  за съответната култура,  реакция към засушаване  и  

полягане, преодоляване стрес, предизвикан от климатични фактори. Сортовете трябва да са 

подходящи за сеитбообръщение. Не по-малко значение имат удължения срок на годност и 

еднородност  на продукцията, което води до намаляване на загубите по хранителната верига. 

Новите сортове могат да предложат подходящи решения за здравословна диета и здравен статус 

(увеличено/оптимално съдържание на полезни вещества, намаляване на микотоксини в 

продукцията и свързани с това алергии и други здравни проблеми). В литературата съществуват 

достатъчно данни, а земеделските производители са убедени от практиката, че използването на 

сертифицирани семена и посадъчен материал за производство на стокова продукция има  

предимства. Семената имат по-добър генетичен потенциал, кето предполага по-високи добиви  с 

по-малко разходи. При еднакви други условия използването на семена предполага по-добро 

качество на продукцията, тъй като семената  пренасят по-малко болести, изискват по-ограничено 

използване на растително-защитни препарати и торове и като цяло оставят по-малък въглероден 

отпечатък, което е една от основните цели на зелената сделка. Огромното разнообразие от сортове 

изисква информиран избор, съобразен с агроклиматичните условия. 

 

4. Възможности: Използване на  семена и посадъчен материал, като начален етап на 

производство на суровини за хранителната промишленост и индустрията. Улеснената  регистрация  

на нови сортове семена със специфични характеристики и по-добра адаптивност ще генерира 

устойчивост, ще има синергичен ефект при други цели в стратегията, като намаляване на 

използване на препарати и торове,  намаляване на въглеродните емисии , принос към 

здравословното хранене. 

За изпълнение на целите на зелената сделка е важно да има   кохерентност на законодателството за 

семена с това за ОСП на ниво ЕС,  достатъчно публична информация и добра комуникация със 

заинтересованите страни. Ако стратегията  не предвижда кохерентност е добре да дефинира 

възможности ДЧ да предприемат национални мерки  за използване на семена от фермерите като 

принос към постигане на специфичните и общите цели на зелената сделка.  

Въпроси:  

Каква е позицията Ви по тази част от пътната карта включваща евентуални нови 

законодателни мерки на Европейско ниво за семената, като допринасящи за 

биоразнообразието в селското стопанство? Как според Вас може да бъде постигнато 

подобрение в този аспект на пътната карта „От фермата до трапезата“ по работещ за вас 

начин, какви са пречките? Каква е Вашата позиция по дискутираната тема? Каква е Вашата 

позиция по дискутираната тема?  

Изпратете Вашето становище на cap@mzh.government.bg до 12 март 20 г. 
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