
 
   

1 
 

 

ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Обучение 

ТЕМА: „Ново законодателство в областта на биологичното производство“ 

ДАТА: 12 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: Обучението 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.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: представители на всички категории 

биооператори, както и бенефициенти по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 

2014-2020; представители на всички организации на биофермери, биопреработватели, 

съветнически/консултантски организации и др. 

 

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

думата на всеки участник да се представи. Г-Немски от МЗм бе основен лектор, който 

преди да стартира с презентацията си уточни в хронологичен ред, че от 1 януари 

2022 г. Регламент (ЕС) 2018/848 е приложимият законодателен акт, известен още като 

основен акт за определяне на правилата относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти, който отменя и заменя Регламент (ЕО) 

№ 834/2007. Експертът посочи, че 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 е приела 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.), 

а първоначалното искане за отлагането е било отправено от държави от ЕС, Европейския 

парламент, държави извън ЕС и други заинтересовани страни. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj
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Чрез демонстрация в сайта на Официалния вестник на ЕС, г-н Немски даде много 

полезни съвети към участниците как да търсят и намират последните актуализации и 

влезли в сила промени в правните актове на ЕС, след което пристъпи към презентацията 

за новостите в биозаконодателството на ЕС, които бяха организирани в следния ред на 

представяне: 

- обща характеристика на европейската нормативна рамка в областта на 

биологичното производство в сила от 1 януари 2022 г. 

- 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. Група от оператори; 

- 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; 

По време на изнасяната детайлна информация по отделните горепосочени аспекти, г-н 

Немски правеше аналогия на новостите с познатата за участниците действаща 

нормативна база. От своя страна участниците получаваха конкретни и детайлни 

пояснения от експерта на МЗм на поставените въпроси. 

След времето за обяд г-н Немски продължи с втората част на своята презентация, в която 

бе включена и информация за националната правна рамка, необходима за адаптиране на 

новото европейско законодателство. Участниците обсъдиха факта, че за успешната 

адаптация на националното законодателство се изисква редовно Правителство и работещ 

Парламент, чиято липса поражда несигурност за биосектора. 

Към екипа на ЗУ на НСМ постъпи предложение да се организират още такива обучения 

с разяснения, а по време на неформалните дискусии през кафе паузата и времето за обяд 

участниците споделяха, че най-интересната и полезната част от събитието са били: 

изнесената презентация и възможността за дискусии; разясняването на нормативните 

актове на ЕС; разглеждането на реални проблеми и казуси, както често допусканите 

грешки при кандидатстване по мярка 11.  

Работната среща започна с регистрация в 10:30 ч. и бе официално закрита около 15:00 ч. 


