
Еко схема за поддържане на биологично 

земеделие (селскостопански животни)

Съюз за възстановяване и развитие

Хасково  2022 г.



Фонд ЕФГЗ

Вид интервенция Необвързани с производството директни плащания

– Схеми за климата и околната среда

Териториален 

обхват

Национален

Специфична/сект

орна цел, за 

която допринася

СЦ 4: Допринасяне за смекчаване на последиците

от изменение на климата и адаптиране към него,

както и за устойчива енергия.

СЦ 5: Насърчаване на устойчиво развитие и

ефективно управление на природните ресурси

като вода, почва и въздух.

СЦ 6: Допринасяне за защита на биологичното

разнообразие, подобряване на екосистемните

услуги и опазване на местообитанията и

ландшафта.



Индикатори за 

резултат

R.36 Ограничаване на употребата на антибиотици:

дял на ЖЕ, засегнати от подкрепяни действия за

ограничаване на употребата на антибиотици

(превенция/намаляване)

Допустими 

бенефициенти

Земеделски стопани, които отговарят на

изискванията за „истински земеделски стопани“ (в

случай че се прилага).

Земеделски стопани, които имат сключен договор с

Контролиращо лице за биологично производство не

по-късно от 31 декември на годината предхождаща

годината на кандидатстване въз основа на наличните

данни в регистъра на биологичните оператори към

тази дата.

Собственици на животни.



Описание на

изискванията в

интервенцията,

които осигуряват

ефективен принос

към специфичната

цел

Биологичното производство е устойчива система

за управление, която се основава на следните

общи принципи:

а) съобразяване със системите и циклите в

природата и запазване и подобряване на

състоянието на почвата, водата и въздуха, на

здравето на растенията и животните, и на

равновесието между тях;

б) запазване на елементите на природния

ландшафт;

в) използване по отговорен начин на енергията и

природните ресурси като вода, почва, органична

материя и въздух.

Чрез прилагане на интервенцията се цели да се

подпомогнат земеделските стопани, които

прилагат методите на биологичното земеделие в

техните стопанства.



Описание на

изискванията в

интервенцията,

които осигуряват

ефективен принос

към специфичната

цел

Очаква се интервенцията да доведе до

положителен ефект и принос към устойчивото

развитие на земеделието като допринесе за

подобряване състоянието на околната среда.

По интервенцията ще се подпомагат на

територията на цялата страна, земеделски

стопани, чиито селскостопански животни са

преминали периода на преход към биологично

производство.

Ангажиментите са за период от една календарна

година.

Подпомагането по тази интервенция се предоставя

под формата на годишно плащане на животинска

единица (ЖЕ) за допълнителните разходи и

пропуснатите приходи съгласно чл. 28(6)(б) от

проекта на Регламент за Стратегическите планове.



Описание на

изискванията в

интервенцията,

които осигуряват

ефективен

принос към

специфичната

цел

Земеделските стопани трябва да спазват

изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848

относно биологичното производство и

етикетирането на биологични продукти и да имат

сключен договор с Контролиращо лице за

биологично производство, одобрено от

министъра на земеделието, храните и горите.



Съответствие 

с 

изискванията 

на СТО

Интервенцията отговаря на критериите на параграф 12

от приложение 2 към Споразумението на СТО за

селското стопанство (Зелена кутия), посочени в

приложение II към проекта на Регламент за

Стратегическите планове

Връзка с 

условността

Прилага се условността като се надгражда посредством

изпълнението на правилата за биологично производство.

Условия за 

допустимост

Земеделските стопани да отговарят на изискванията за

„истински земеделски стопани“ (в случай че се прилага).

Земеделските стопани да имат сключен договор с

Контролиращо лице за биологично производство не по-

късно от 31 декември на годината, предхождаща годината

на кандидатстване въз основа на наличните данни в

регистъра на биологичните оператори към тази дата.

Земеделските стопани трябва да спазват изискванията на

Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното

производство и етикетирането на биологични продукти.



Прилага се условността като се надгражда посредством

изпълнението на правилата за биологично производство.

Земеделските стопани да отговарят на изискванията за 

„истински земеделски стопани“ (в случай че се прилага).

Земеделските стопани да имат сключен договор с 

Контролиращо лице за биологично производство не по-

късно от 31 декември на годината, предхождаща 

годината на кандидатстване въз основа на наличните 

данни в регистъра на биологичните оператори към тази 

дата.

Земеделските стопани трябва да спазват изискванията на 

Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти.



Цялото стопанство, с което се поема ангажимента, трябва 

да се управлява в съответствие с приложимите за 

биологичното производство изисквания в Регламент (ЕС) 

2018/848 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти, като независимо 

от това изискване е допустимо дадено стопанство да се 

раздели на ясно и ефективно обособени производствени 

единици за биологично производство, за преход към 

биологично производство и за небиологично 

производство, при условие че по отношение на 

производствените единици за небиологично 

производство:

а) отглежданите животни са от различни видове;

б) растенията са от различни, лесно разграничими

сортове.



За подпомагане по интервенцията могат да 

кандидатстват само собственици на животни.

Земеделските стопани получават подпомагане за едър 

рогат добитък, биволи, овце и/или кози.

Земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 1 

ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха 

пасищна площ и/или площи с фуражни култури.

Изплаща се подпомагане само за животни, за които 

земеделският стопанин стопанисва земеделска площ, 

съответстваща на минимум  0,3 ха пасищна площ и/или 

площи с фуражни култури на 1 ЖЕ.

Животните, с които се кандидатства следва да са 

преминали периода на преход към биологично 

производство и да са сертифицирани като биологични.



Размер на 

подпомагането, метод 

на изчисление, 

обосновка защо този 

размер на подпомагане 

допринася за постигане 

на целевите стойности 

Плащането е на

животинска единица (ЖЕ).

Ставката е за

допълнителните разходи и

пропуснатите приходи

съгласно чл. 28(6)(б) от

проекта на Регламент за

Стратегическите планове.



Фонд ЕФГЗ

Вид 

интервен-

ция

Необвързани с производството директни плащания –

Схеми за климата и околната среда

Териториа-

лен обхват

Национален

Специфична 

/секторна 

цел, за 

която 

допринася

СЦ 4: Допринасяне за смекчаване на последиците от

изменение на климата и адаптиране към него, както и за

устойчива енергия

СЦ 5: Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно

управление на природните ресурси като вода, почва и

въздух

СЦ 6: Допринасяне за защита на биологичното

разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и

опазване на местообитанията и ландшафта



Индикатори 

за резултат

R.39 Биологично земеделие: дял от

използваната земеделска площ (ИЗП),

подкрепен от ОСП за поддържане или преход

към биологично земеделие

Допустими 

бенефициен-

ти

Земеделските стопани, които имат право на

плащане по схемата за основно подпомагане на

доходи за устойчивост.

Земеделски стопани, които отговарят на

изискванията за „истински земеделски стопани“ (в

случай че се прилага).

Земеделски стопани, които имат сключен договор с

Контролиращо лице за биологично производство не

по-късно от 31 декември на годината предхождаща

годината на кандидатстване въз основа на

наличните данни в регистъра на биологичните



Биологичното производство е устойчива система за 

управление, която се основава на следните общи 

принципи:

а) съобразяване със системите и циклите в природата и 

запазване и подобряване на състоянието на почвата, 

водата и въздуха, на здравето на растенията и 

животните, и на равновесието между тях;

б) запазване на елементите на природния ландшафт;

в) използване по отговорен начин на енергията и 

природните ресурси като вода, почва, органична 

материя и въздух.



Чрез прилагане на интервенцията се цели да се 

подпомогнат земеделските стопани, които прилагат 

методите на биологичното земеделие в техните 

стопанства. Осигуряването на стимул като добавка към 

основното подпомагане на доходите за устойчивост на 

земеделските стопани, прилагащи принципите на 

биологичното производство е насочено за подобряване 

на параметрите на околната среда посредством 

прилагане на биологичното производство. 

Очаква се интервенцията да доведе до положителен 

ефект и принос към устойчивото развитие на 

земеделието като допринесе за подобряване 

състоянието на околната среда.



По интервенцията ще се подпомагат на територията на 

цялата страна земеделски стопани, чиито земеделски 

площи са преминали периода на преход към биологично 

производство.

Ангажиментите са за период от една календарна година.

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под 

формата на годишно плащане на хектар земеделска 

земя като добавка към основното подпомагане на 

доходите за устойчивост в директните плащания. 



Задължително 

бенефициентите по 

интервенцията, трябва да 

спазват изискванията на 

Регламент (ЕС) 2018/848 

относно биологичното 

производство и 

етикетирането на 

биологични продукти и да 

имат сключен договор с 

Контролиращо лице за 

биологично производство, 

одобрено от министъра на 

земеделието, храните и 

горите. 



Съответстви

е с

изискваният

а на СТО

Интервенцията отговаря на критериите на параграф 5 от

приложение 2 към Споразумението на СТО за селското

стопанство (Зелена кутия), посочени в приложение II

към проекта на Регламент за Стратегическите планове

Връзка с

условността

Прилага се условността като се надгражда посредством

изпълнението на правилата за биологично производство.

Условия за

допустимост

Земеделските стопани да имат право на плащане по

схемата за основно подпомагане на доходи за устойчивост.

Земеделските стопани да отговарят на изискванията за

„истински земеделски стопани“ (в случай че се прилага).

Земеделските стопани да имат сключен договор с

Контролиращо лице за биологично производство не по-

късно от 31 декември на годината, предхождаща годината

на кандидатстване въз основа на наличните данни в

регистъра на биологичните оператори към тази дата.



Земеделските стопани трябва да спазват изискванията на

Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и

етикетирането на биологични продукти по отношение на

площите, които заявяват по тази еко схема.



Условия за допустимост

Цялото стопанство, с което се поема ангажимента,

трябва да се управлява в съответствие с приложимите

за биологичното производство изисквания в

Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното

производство и етикетирането на биологични

продукти, като независимо от това изискване е

допустимо дадено стопанство да се раздели на ясно и

ефективно обособени производствени единици за

биологично производство, за преход към биологично

производство и за небиологично производство, при

условие че по отношение на производствените

единици за небиологично производство:

а) отглежданите животни са от различни видове;

б) растенията са от различни, лесно разграничими

сортове.



Условия за допустимост

Земеделските площи трябва да отговарят на

изискванията за допустимост за директни плащания.

Земеделските площи, с които се кандидатства по тази

интервенция следва да са преминали периода на

преход към биологично производство и да са

сертифицирани като биологични.

Земеделските площи, заявени за подпомагане по Еко

схемата за засилена диверсификация на културите,

поддържане на междуредията на трайните насаждения

и екстензивно поддържане на постоянно затревените

площи с пасищни животни не са допустими по

интервенцията за Еко схема за поддържане на

биологично земеделие (земеделски площи).



Размер на подпомагането

Размер на 

подпомагането, метод 

на изчисление, 

обосновка защо този 

размер на подпомагане 

допринася за постигане 

на целевите стойности .

Плащането е на хектар

допустима земеделска земя.

Ставката е добавка към

основното подпомагане на

доходите за устойчивост

съгласно чл. 28(6)(а) от

проекта на Регламент за

Стратегическите планове.



Благодаря за вниманието!

Проект „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната 

преработка на качествени селскостопански продукти в областите 

Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“(QUALFARM), е съфинансиран от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални 

фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020.

Съдържанието на тази презентация е изцяло отговорност на 

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ и по никакъв начин не 

може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, 

участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.


