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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Работна среща 

ТЕМА: „Обсъждане проекта на нов Национален план за биологично производство в 

контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.“ 

ДАТА: 11 август 2022 г. 

МЯСТО: х-л „Мираж“, гр. Бургас 

ЛЕКТОРИ: Александър Немски и Диана Босашка, експерти от дирекция „Биологично 

производство“ към Министерство на земеделието (МЗ) 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева- ключов експерт към Звеното за управление на 

Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ)  

БРОЙ участници: 25  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Първо официално представяне на проекта на нов „Национален план 

за действие за развитие на биологичното производство“ в контекста на Европейската 

зелена сделка и препоръките на ЕК; да се създадат условия за дискусия, взаимен обмен 

на опит, знания и информация относно разработения проект на нов Национален план; да 

бъде получена обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на новия 

Национален план; да се отговори на очакванията на земеделската общност относно 

ангажираността й в процеса по финализирането на проекта на новия Национален план, 

както и да се отчета приноса на заинтересованите страни в неговото разработване; да се 

осигури подкрепа на УО/МЗм за новия програмен период; да се установи какви 

партньорства, комуникационни връзки, нови механизми и инициативи биха 

способствали за изпълнение целите на новия план и неговото имплементиране в 

европейските инструменти за финансова подкрепа; получаване на насоки от 

заинтересованите страни за намаляване на административната тежест в биологичното 

земеделие; да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на НСМ и 

ЗУ; популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: представители на всички 

заинтересовани страни в сферата на биологичното производство в страната 

Г-жа Георгиева от ЗУ на НСМ откри срещата и представи нейните цели, след което даде 

думата на всеки участник да се представи. Г-жа Босашка от МЗм бе основен лектор, която 

преди да стартира с презентацията на проекта на Националния биоплан уточни, че 

същият все още не е финализиран, но предстои скоро да бъде публикуван за обществено 

обсъждане, а настоящата информация е въз основа на разработеното от специално 
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създадена в рамките на МЗм работна група, в която са включени широк кръг 

заинтересовани страни.  

Г-жа Георгиева на свой ред сподели информация за дейността на ЗУ на НСМ през 

последните 2 години по темата за биологичното производство у нас и множеството 

изпратени до МЗм предложения, набрани от широк кръг заинтересовани страни по време 

на проведени различни дискусионни форуми на ЗУ на НСМ, и които касаят както 

Стратегическия план по ОСП 2023-2027 (чийто хоризонт е до 2027 г.), така и новия 

национален „биоплан“ (чийто хоризонт трябва да бъде до 2030 г.). Тя отправи апел към 

експертите на МЗм да отчитат полагащия се позитивния принос на НСМ в бъдещата 

работа по изготвянето на стратегически национални документи относно 

биопроизводството у нас. 

Презентацията й стартира със синтезирана информация относно развитие на 

биологичното производство в ЕС, ползите от биологичното производство, 

стратегическите цели на ЕК от Европейски план за действие за развитието на 

биологичното производство от 25 март 2021 г. и съответните инструменти за постигане 

на тези цели. 

Г-жа Босашка посочи, че Националния план за действие за развитието на сектора на 

биологичното производство определя 3 стратегически цели, за чието изпълнение се 

групират намеренията на компетентния орган и заинтересованите страни в биологичния 

сектор в 5 области на развитие и формулира 20 действия за изпълнение на определените 

цели. 3-те цели са: 

1. Биологични храни и продукти за всички: стимулиране на търсенето и гарантиране 

на доверието на потребителите. Увеличаване на дела на преработената биологична 

продукция в рамките на Стратегически план (СП) на България по ОСП периода 2023 - 

2027 г.  

2. Стимулиране на преработката и укрепване на цялата верига за създаване на 

стойност по пътя към 2030 г. Стратегическите цели и конкретните дейности за тяхното 

реализиране са обвързани с количествени и качествени измерители (индикатори), с цел 

последващ мониторинг и наблюдение на изпълнението на очакваните резултати.  

3. Биологичното производство като пример за подражание: подобряване на приноса 

на биологичното земеделие за устойчивостта на сектора.  

 

Експертът на МЗм посочи следните 5 области на развитие, както и предвидените начини 

за постигане: 

1. По - широко потребление на биологични продукти; 

2. По-добър и улеснен достъп до пазари; 

3. По-благоприятни условия за повишаване на знанията и уменията за създаване, 

развитие и поддържане на биологично стопанство; 

4. По-благоприятни условия за насърчаване на много малки, малки и средни 

предприятия/производители, свързани с развитието на стопанството; 

5. Биологичното земеделие е ключ към благосъстоянието на околната среда и 

биологичното разнообразие. 
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В рамките на това представяне участниците имаха възможността за задават въпроси, да 

изразяват мнения, както да получат обратна връзка от експертите на МЗм. 

 

В следобедна част след паузата за обяд, работна среща продължи с представяне и 

обсъждане на конкретните предвидени в проекта за нов биоплан действия за постигане 

на 3-те главни цели. Учестените даваха конкретни предложения за прецизиране и 

допълване на представяните действия, както и формулираха нови предложения. 

Постъпилите предложенията бяха нанасяни своевременно от г-жа Босашка в текста на 

презентация, с което МЗм получи директно обратна връзка по проекта на документа. 

В дискусията се откроиха темите за билогичното птицевъдство, свиневъдство и 

пчеларство, необходимостта от съществено внимание и усилия за тяхното насърчаване 

както чрез постигането на съвременна нормативна уредба (без колизии, излишна 

административна тежест или празнини), която да благоприятства производството и 

пазарната среда, но и чрез ефективни и целесъобразни инструменти за подкрепа и 

насърчаване на консумацията. От участниците бе изтъкнат факта, че българската правна 

рамка не дава възможност за отглеждане на свине и птици по биологичен път, което е 

спирачка за производството, предлагането и консумацията на такива български 

биопродукти. А и по тази причина у нас всякакви биопродукти от биосвине и биоптици 

се внасят от други страни. В този контекст бяха част от предложенията на участниците 

за справянето с този „абсурд“ у нас.  

 

За целите на среща, а и след това, от МЗм не бе предоставен документ на проект на 

Национален план за действие за развитието на сектора на биологичното производство. В 

тази връзка участниците настояха, да се проведе още една такава дискусия, след като 

проекта на Национален био план е финализиран от МЗм и изразаха желание да участват 

отново в подобно събитие, което ЗУ на НСМ организира. 

 

Работната среща започна с регистрация в 10:30 ч. и бе официално закрита около 16:00 ч. 


