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ОБУЧЕНИЕ 
 

„Ново законодателство в областта на биологичното производство“ 
 
 

ПРОГРАМА 
12 август 2022 г., х-л „Мираж“, гр. Бургас 

 
Основни цели: 
 От 1 януари 2022 г. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 г. е приложимият законодателен акт, известен още като основен акт за определяне на 
правилата относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за 
отмяна и замяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. Новият регламент 
предвижда преходни периоди за прилагането на някои нови разпоредби, по-специално в 
областта на търговията. Въз основа на Регламент (ЕС) 2018/848 Комисията прие допълнителни 
подробни актове от вторичното право. Поради сложността и значението на вторичното 
законодателство, влизането му в сила бе отложено с една година (от 1 януари 2021 г. на 1 
януари 2022 г.). Първоначалното искане за отлагането бе отправено от държави от ЕС, 
Европейския парламент, държави извън ЕС и други заинтересовани страни. Настоящото 
обучение има за цел да запознае заинтересованите страни с новостите в законодателството на 
ЕС и предвижданията за националната правна рамка. 

 Цел на обучението е и разглеждането на често допусканите грешки при кандидатстването по 
мярка 11 на ПРСР и преодоляването им в бъдеще.  

 С оглед на целите, за участие в обучението се поканват: 
- представители на всички категории биооператори, както и бенефициенти по мярка 11 

„Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020; 
- представители на организации на биофермери, биопреработватели, 

съветнически/консултантски организации и др. 
12 август 2022 г. 

10:30 –11:00 Регистрация, административни въпроси & кафе 

11:00 –11:10 Откриване и представяне на целите и програмата 
Ключов експерт от ЗУ на НСМ 

11:10 –12:30 Представяне на новостите в законодателството на ЕС в областта на биологичното 
производство– част I 

 укрепване на системата за контрол с цел засилване на потребителското доверие в 
системата на ЕС за биологично производство; 

 нови правила за производителите, които ще улеснят преминаването на малки 
земеделски стопани към биологично производство; 

 нови правила относно вносните биологични продукти, за да се гарантира, че всички 
продавани в ЕС биологични продукти отговарят на едни и същи стандарти; 

 разширяване на гамата от продукти, които могат да се продават като биологични. 
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Експерти от дирекция „Биологично производство“ на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси 

12:30-13:30 Обяд  

13:30 –14:00 Представяне на новостите в законодателството на ЕС в областта на биологичното 
производство – част II 
 
Предвиждания за националната правна рамка 
Експерти от дирекция „Биологично производство“ на МЗм 
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да задават въпроси 

14:00 –14:30 Кафе пауза 

14:30 –14:50 Често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие“ 
на ПРСР 2014-2022 и преодоляването им в бъдеще  
 
Дискусия с модератор ключов експерт от ЗУ на НСМ  
Участниците ще бъдат поканени и насърчени да изразят мнения 

14:50 –15:00 Заключителна част и закриване на срещата 

 
 

 

 
 
 
 
 
Министерство на земеделието 


