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Въведение в Биоземеделието

Биологичното производство е цялостна система за
управление на селското стопанство и производството на
храни, в която се съчетават най-добри практики по
отношение опазването на околната среда и действията в
областта на климата, висока степен на биологично
разнообразие, опазване на природните ресурси и
прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към
животните и високи стандарти за производство, съобразени
с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти,
произведени чрез използване на естествени вещества и
процеси.



Какво е биологичната сертификация ?

Процес на проверяване и доказване, че даден
селскостопански или преработен продукт е
произведен съгласно изискванията на
действащите в момента законови норми за
биологично производство. Процеса се
провежда от контролни и сертифициращи
органи, с достатъчно компетентен персонал
и с точно определен начин на работа.



Въпросите на които ще отговорим на 
презентацията!

• Избор на контролен орган
• Как да сертифицираме фермата за 

биологично производство.
• Изисквания за биологична 

сертификация на растениевъдна ферма.
• Изисквания за етикетиране на крайния 

продукт / за продажба.  
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Наредби и регламенти!

Регламенти на ЕС – ЕЕС 834/2007 и 889/2008 за
биологично производство на селскостопански продукти и
съответното му обозначаване върху селскостопански и
хранителни продукти.

• НАРЕДБА № 5 от 3 септември 2018 г. за биологичното
производство на растения и животински, растителни
продукти и храни от растителен произход и храни от
животински произход и неговото означаване върху тях.







РИСК ОТ СТРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

• Сертифицираните площи трябва да 
бъдат отделени от конвенционални 
такива за да бъде предотвратен риска 
от странично замърсяване.

• Подходящи площи за сертификация са 
такива, които са заобиколени от 
естествени необработваеми площи, 
гори, храстовидна или друга 
растителност.



РИСК ОТ СТРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
• При площи които се намират в близост 

до конвенционално производство, 
трябва да бъдат взети мерки за 
предотвратяване на замърсяването. 
Такива мерки са:

- Пространствено отстояние от 
конвенционално производство.

- Изграждане на жива ограда на 
границата на сертифицираната площ.

• В някои случаи площите не могат да 
бъдат сертифицирани.



Паралелно производство

В едно стопанство не трябва да има 
отглеждане на една култура по 
биологичен и конвенционален начин 
през съответната година.



СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
• Трябва да бъдат използвани 

биологични семена и посадъчен 
материал.

• Конвенционални семена могат да бъдат 
използвани само в случаите, когато на 
пазара няма налични биологични 
такива.

• Конвенционалните семена не трябва да 
бъдат обеззаразени с неразрешени в 
биологичното производство вещества.





Почвено плодородие и торене

Торенето цели поддържането и увеличаването

на почвеното плодородие. То става

изключително с органични торове.

Подхранването с минерални торове става

допълнително въз основа на определяне на

нуждата от хранителни вещества в почвата

чрез почвен анализ, наблюдение върху

стопанството и баланс на хранителните

вещества в цялото стопанство и трябва да е

сведено до минимум. Забранена е употребата

на синтетични азотни торове, като амониева

селитра, карбамид и др, както и на торове с

високо съдържание на хлор и калий.
Разрешена е употребата на инсектицидни

уловки.



Количеството на внесените 

хранителни вещества за хектар 

(собствен и чужд тор, закупени 

органични средства за наторяване) 

не може да надвишава 

количеството от 170 кг. азот/ха 

годишно. 

Едногодишни култури: на 

разположение трябва да има 

дългосрочен план за 

сеитбообращение



Период на преход

• Преходът към метод на биологично 
производство изисква определени 
периоди на адаптация на всички 
използвани средства.

• В периодът на преход стопанството 
спазва всички изисквания по 
регламентите ЕО 834/2007, 889/2008 и 
наредба № 1 от 07.02.2013 г.



Период на преход

• При едногодишни култури най-малко 
две години преди сеитба.

• При ливади или площи с многогодишни 
фуражни култури — поне две години 
преди употребата им като фураж.

• При многогодишни култури, различни от 
фуражните, най-малко три години преди 
първата реколта от биологични 
продукти.



Водене на документация
• Регистър на полето
• Регистър за почистване на инвентара
• Регистър на добива и продажбите
• Съхранение на фактури и други 

документи за извършените вложения
• Съхранение на фактури за продажбите
• Подаване на план програма до 31 

януари, с която уведомявате ББС за 
акуалното състояние на фермата през 
следващата година.



Етикетиране

• Производителите на биологични 
пакетирани храни задължително трябва 
да използват биологичното лого на ЕС.



Фермера получава 
”Сертификат“ и 
сертификационно 
писмо след като 
документите от 
инспекцията са 
оценени от 
сертификационната 
комисия на Балкан 
Биосерт!!!    



4000 гр. Пловдив, бул. "Мария Луиза" № 47 ет.2 ап. А1
тел:+359(0)32 625 888; +359(0)32 625 818,

www.balkanbiocert.com e-mail: office@balkanbiocert.com
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