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Списък акроними 

  

ЕЗ Екологично земеделие 

НАС Национална Агенция за Сертифициране 

AПИЗ Aгенция за Плащания и Интервенция в Земеделието 

AСНГС Академия на Селскостопанските Науки и Горско стопанство 

CК Селскостопанска Камара 

ЕК Европейска Комисия 

ОСД Окръжна Селскостопанска Дирекция 

ОХЗОН Oрганизация по Храните и Земеделието на Обединените Нации  

ЕЗФРСР Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони 

БСУОС Благоприятни селскостопански условия и за околната среда / Кодекс на 

добрите земеделски практики 

МИГ Местна Инициативна Група 

НСИ Национален Статистически Институт 

MЗРСР Министерство на Земеделието и Развитието на Селските Райони 

КО Контролен Орган 

ОСП Обща Селскостопанска Политика 

ЗНИС Земеделска Научно-изследователска Станция  

НИСОРП Научно-изследователска Станция за Отглеждане на Растенията върху Пясък 

СМР Стратегия за Местно Развитие 

ДЧ Държава Членка на ЕС 

САЩ Съединените Американски Щати 

ДФЕС Договор за Функционирането на Европейския Съюз 

ЕС Европейския Съюз 
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Въведение и методологичен подход 

Понастоящем, понятието екологично земеделие представлява интензивно анализирана и 

обсъждана тема на световно равнище от различни организации и същности със значително 

влияние върху икономиката и социалното положение на териториите и в общностите, по 

отношение на еволюцията на околната среда и здравето на населението. 

Cъобразно дефиницията на Oрганизация по Храните и Земеделието на Обединените Нации, 

„екологично земеделие e всеобхватна система за управление на производството, която 

насърчава и подобрява здравето на агро еко-системата, защитава биразновидността, 

биологичните цикли и биологичната дейност на почвата”1. Екологичното земеделие има 

предвид потенциалното въздействие върху околната среда и обществото; практикуването на 

екологичното земеделие предполага отстраняването на синтетичните фактори като например: 

синтентичните торове и пестицидите, ветеринарните лекарства, генетично модифицираните 

семена и сортове, консервантите, добавките. Те са заменени със специфични мерки за 

управление и съхраняване на почвите, запазващи и повишаващи плодородието за дълъг срок и 

предпазващи срещу появата на вредителите и специфичните болести. 

Европейската Комисия определя екологичното земеделие като земеделска система, която 

следи да предоставя на потребителя свежи, вкусни и автентични хранителни продукти, като в 

същото време спазва естествената екосистема и нейният жизнен цикъл. За получаване на тези 

резултати, в екологичното земеделие трябва да бъдат използвани общи мерки, предназначени 

да намаляват до минимум въздействието на човека върху околната среда, като в същото време 

се обезпечава колкото се може по-естествено функциониране на земеделската система. 

Cъобразно Департамента по Земеделие на САЩ, екологичното земеделие представлява 

производствена система, способна да отговаря на специфичните условия на територията срез 

интеграция на културните, биологичните и механичните практики, способстващи цикличността 

на ресурсите, насърчаващи екологичното равновесие и съхраняващи биоразнообразието. 

Може да се забележи факта, че всички тези определения са изградени около общо валидни 

понятия, лежащи в основата на практиките на екологичното земеделие: опазването на околната 

среда и защита на потребителя. Внедрените политики на европейско ниво отдават все по-

голямо значение на тези две понятия и това се отразява и върху евролюцията на пазара на 

екологичните хранителни продукти в ЕС: през 2014 година той достигна сумата от 24 милиарда 

евро, c 7,4% повече спрямо постигната през 2013 година сума. В съответствие с новата Общата 

селскостопанска политика, започвайки от 2015 година, 30% от преките плащания (I-ия стълб на 

ОСП) трябва да бъдат насочени на нивото на всяка държава членка, към финансирането на 

земеделците с цел развиване на екологични и устойчиви земеделски практики. Също така, в 

рамките на Националните Програми за Развитието на Селските Райони (финансирани 

посредством II-ри Стълб al ОСП), земеделците и операторите в областта на екологичното 

производство могат да приемат различни възможности за финансиране; финансираните 

                                                           
1
 FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999 
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проекти могат да имат различни теми, като например: поощряване на новаторството 

посредством сътрудничество на нивото на хранителната верига; развитието на системи за 

качество за селскостопанските продукти; създаване на групи или организации производители и 

др. Също така, изследователската дейност, свързана услуга с екологичното земеделие 

представлява предмет на предоставеното финансиране от ЕС посредством ЕЗФРСР и Програма 

Хоризонт 2020. не на последно място, особено внимание се обръща и на маркетинга на 

екологичните продукти, като е възможно финансирането на проекти, подадени от търговски / 

междупрофесионални организации за повишаване степента осъзнаване от потребителите във 

връзка с логото, производството и проверките на екологичните продукти в ЕС. Всички тези 

мерки са приети с цел поощряване осъществяване на конверсията към практиките на 

екологичното земеделие или тяхното запазване.  

В Румъния, секторът на екологичното земеделие се развива главно след присъединяването на 

държавата към ЕС, съответно след 2007 година, в контекста на приравняването на 

законодателната и институционната рамка към европейските норми. Първото сдружениe в 

областта на екологичното земеделие (Сдружение Bioterra) е създадено обаче едвам през 1997 

година, докато първият законодателен акт, включващ и компонента на екологичното земеделие 

влиза в сила през 2000 година (ПП № 34/2000). В окръг Долж, първите екологично 

сертифицирани площи и култури възникват след 2006 г. Съобразно предоставените данни от 

Окръжната Селскостопанска Дирекция, през 2013 г. в окръг Долж е имало 1.016 хa площи, от 

които 215 ха екологично сертифицирани площи. Екологично сертифицираните площи 

представляват само 0,2% от обработваемата почва нa окръга (488.556 хa).  

Целта на настоящото проучване е анализирането на сегашното положение и на стадия 

развитие на сектора производство и преработка на екологичните продукти и свързани услуги в 

окръг Долж, съответно силните и слабите точки на този сектор. Предложената методология за 

разработване на проучването включва, както проучване в офиса (анализ на документите и 

анализ на статистическите данни), така и проучване на място (предоставени въпросници на 

екологично сертифицирани оператори в окръг Dolj и провеждане на интервюта с решаващите 

фактори). С използването на четирите източника на данни (документи, статистически данни, 

мненията на сертифицираните оператори и мненията на институциите/организациите с 

ключова роля в системата на екологичното земеделие) обезпечава се отсрещна проверка на 

информацията и разграничаване на ключовите елементи, характерни за екологичните 

земеделски практики в окръг Долж. Въз основа на осъществения анали, изводите и 

препоръките на проучването целят бъдещето на сектора на екологичното земеделие и 

свързаните услуги, в сегашния социо-икономически контекст, респективно ролята на този 

сектор в повишаване заетостта и подвижността на нивото на трансграничния регион.  
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1. Съгласуваност между националната и европейската 
законодателна рамка в областта на екологичното земеделие 

1.1. Съпоставителен анализ по отношение на европейското и 

националното законодателство  
 

Законодателната рамка на европейско равнище в областта на екологичното 

земеделие e подробна и комплексна, включена в Правилниците на ЕС. Съобразно TFUE, 

Правилниците представляват задължителни законодателни документи, които се 

прилагат на нивото на всички територии, част от ЕС. Правилникът има изпълнителен 

характер и сила на закон едновременно на нивото на всички ДЧ.  

Следователно, имайки предвид многобройните уредени елементи от 

Правилниците на ЕС, националната законодателна рамка се основава главно на 

транспонирането на европейските законодателни документи, тъй като тя не може да 

поправя включените в Правилниците на ЕС изисквания и предвиждания. 

С оглед анализиране на съществуващата съгласуваност между европейската и 

националната законодателна рамка в областта се отделят за разглеждане 4 главни теми 

на нивото на законодателните документи в областта на екологичното земеделие: 

екологично производство, екологично етичетиране, внос на екологични продукти, 

проверка и сертифициране на екологичните продукти. Степента съгласуваност е 

оценена като се използва хроматична скала със следното значение: 

 

Teматика Европейско 
законодателство 

Национално 
законодателство 

Други 
релевантни 
документи  

Степен 
съгласуваност 

Екологично 
производство 

ДA5 ДA6 НЕ висока 

Екологично 
етикетиране 

ДA7 ДA8 НЕ Висока 

Внос на екологични 
продукти 

ДA9 ДA2 ДA3 Висока 

Проверка и 
сертифициране  на 
екологичните 
продукти 

ДA4 ДA5 НЕ висока 

 

                                                           
2 Заповед № 51/2010 за одобряване на националните правила за разрешаване на вноса на екологични агрохранителни продукти от трети страни 
3 Наръчник за внос на екологични продукти в Европейския Съюз 
Наръчник за допълнителните официални проверки на важните екологични продукти от трети страни, разработен ежегодно започвайки от 2016 година 
от МЗРСР 
4 Правилник ЕО № 834/2007 относно екологичното производство и етикетирането на екологичните продукти 
Правилник ЕО nr. 889/2008 за установяване на нормите за прилагане на Регламента ЕО № 834/2007 на Съвета относно екологичното производство и 
етикетирането на екологичните продукти 
5 Заповед № 986/2016 за одобряване на размера на таксата за одобряване на органите за проверка и сертифициране в екологичното земеделие; 
Заповед № 895/2016 за одобряване на правилата за организиране на системата за проверка и сертифициране, за одобряване на органите за контол и 
надзор на дейността на проверяващите органи в екологичното земеделие; 
Заповед № 1253 /2013 за одобряване на правилата за регистрация на операторите в екологичното земеделие; 
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 Висока степен съгласуваност, тоест разработените на национално ниво 

документи транспонират на практика приложимите в ЕС правилники, имайки предвид 

наличните на национално ниво специфични условия. 

От осъществения анализ произлиза, че има висока степен съгласуваност между 

националното и европейското законодателство в областта на екологичното земеделие. 

Въпреки всичко това, на национално ниво има много повече законодателни документи, 

уреждащи тази област спрямо положението на европейско равнище, което усложнява 

разбирането и интегрирането на предвидените от тях мерки.  

Например, за проверка и сертифициране на екологичните продукти, на 

национално ниво са издадени три заповеди, отнасящи се до допълнителни тематики 

(такса за одобряване на органите за инспекция и сертифициране; правила за организиране на 

системата за инспекция и сертифициране; правилата за вписване на операторите в областта на 

екологичното земеделие). 

Също така, идентифицира се случай на свръхрегламентиране на национално 

ниво на европейското законодателство: в съответствие със Заповед на МЗРСР № 

895/2016, чл. 9, т. o) и п), всякаква сключена търговска сделка от оператори извън 

територията на Румъния трябва да бъде съпроводена от сертификат за сделка, издаден 

от контролния орган има сключен договор, въпреки че това изискване не е предвидено 

от Правилниците на ЕС. Специфичното за тази област законодателство на европейско и 

национално ниво е представлявал тема анализ и в рамките на проведените интервюта с 

ключови фактори. Националното законодателство е оценено главно с висока степен 

съгласуваност с европейското, като това доказва оптимална степен стабилност – 

анализирайки документитe на националното законодателство установява се факта, че 

няма чести поправки в съдържанието на законодателните документи, като те са 

валидни поне 2 години от влизането им в сила, без допълнителни поправки. Според 

мненията на запитаните лица, опростяването на административните изисквания 

(например структурата на досието за сертифициране или структурата на включените в 

досието бланки) би улеснило процеса за получаване и запазване на сертифицирането 

на екологичните продукти. 
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2. Общи информации относно процеса на сертифициране на 
екологичните продукти  

2.1. Участващи същности в процеса на сертифициране на екологичните 

продукти 
 

Процесът на сертифициране на екологичните продукти предполага сътрудничеството и 

участието на няколко публични институции и частни/публични, същности с определени 

правомощия и отговорности. 

 

Министерство на Земеделието и Развитието на Селските Райони представлява централен 

орган и отговаря за прилагането на практика и мониторинга на внедряването на специфичните 

законодателни норми в областта на екологичното земеделие. Cъобразно OUG № 34/2000 

актуализирано, по-нататък са представени главните специфични отговорности, приписани от 

МЗРСР – Отделение Екологично земеделие: 

 ежегодно разработване на списъка оператори в екологичното земеделие; 

 одобряване на органите за проверка и сертифициране; 

 проверка и надзор на дейността на одобрените органи за проверка и сертифициране; 

 разрешаване на вноса на екологични продукти от трети страни в Румъния; 

 одобряване на молбите за използване на логото «ae». 

Окръжните земеделски дирекции представляват деконцентрирани структури на MЗРСР на 

окръжно ниво, към които са предоставени следните специфични отговорности: 

 вписват и одобряват документите за вписване в екологичното земеделие нa 

операторите, които произвеждат, преработват, складират, продават или внасят 

екологични продукти;  

 ежемесечно изпращат в еклектронен формат на МЗРСР Регистъра на регистрираните 

оператори в екологичното земеделие; 

 съставят ежемесечни статистики относно площите в процес на конверсия и 

сертифицирани, средни предвидени и постигнати продукции на регионално ниво; 

 инициират действия за насърчаване на екологичното земеделие и продукти; 

 обезпечават информиране на сертифицираните оператори в областта на екологичното 

земеделие. 

Контролните органи са юридически същности в публичния или частен сектор, които трябва 

да изпълняват предвидените изисквания от чл. 27 от Правилник ЕО № 834/2007, съответно:  

- да разполагат с необходимия опит, оборудване и инфраструктура за изпълняване на 

предоставените задачи; 

- да притежават достатъчен брой квалифициран персонал и с опит в областта;  

- да бъдат безпристрастни и да не се намират в положение на конфликт на интереси по 

отношение на упражняването на предоставените задачи; 
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- да бъдат акредитирани в съответствие с Европейския стандарт EN 45011 или ISO/CEI 

17065.  

Одобряването на КО се извършва от MЗРСР вследствие на оценката на подадените досиета 

за потенциални КО от Комисия за одобряване за срок от максимум 60 дни от вписването на 

досието в седалището на МЗРСР. Един КО може да получи одобрение за проверка и 

сертифициране на класифицираните продукти в една или няколко групи, както следва: 

 A: непреработени растителни продукти; 

 Б: живи животни или непреработени продукти от животински произход; 

 В: продукти от аквакултура и морски водорасли; 

 Г: земеделски преработени продукти за използване като храни; 

 Д: земеделски преработени продукти за използване като фуражи за животните; 

 Е: растителен посадъчен мaтериал и семена за култура. 

Предоставеното от МЗРСР удостоверение за разрешаване функционирането на КО важи за 1 

година и може да бъде възобновено с подаване на молба в този смисъл. 

- Регистрираните оператори в екологичното земеделие трябва да спазват 

специфичните норми, посочени в Правилник ЕО № 837/2007 и Правилник ЕО № 889/2008, 

в зависимост от вида сертифицирани продукти. Те могат да се включват в една от 

следните категории: производители, преработватели, търговци, износители, вносители.  

Екологичното производство предполага задължителното изминаване на период на 

конверсия, като за този период операторът е задължен да спазва и прилага наложените 

условия от Правилник ЕО № 837/2007 за неговата дейност. Началната дата на периода нa 

конверсия e датата, на която оператора се регистрира в ОСД, с подаване на молбата за 

регистрация в екологичното земеделие. 

2.2. Eтапи и участващи страни в процеса на сертифициране на 

екологичните продукти 
 

Процесът на сертифициране на екологичните продукти може да се разглежда от две 

перспективи: 

a) сертифициране на площите/продуктите в период на конверсия; 

б)  сертифициране на екологичните площи /продукти. 

За получаване на сертифицирането операторите ежегодно трябва да подложат своето 

стопанство на системата за проверка, в съответствие с разпорежданията на чл. 28, ал. 1, 

букв. б) от П (ЕО) № 834/2007 и да вписват своята дейност в системата екологично земеделие 

на МЗРСР, в съответствие с разпорежданията на чл. 28, ал. 1 от П (ЕО) № 834/2007 за 

дейността и/или групата продукти.  

Eтапите на процеса на сертифициране на екологичните продукти, за получаване на 

първоначалното сертифициране са описани както следва: 
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1. Операторът се информира във връзка с КО одобрени като посети уеб-страницата на МЗРСР 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html. 

2. Операторът изпраща молба до избрания КО за предоставяне на информации, в 

зависимост от областта, за която КО е акредитиран/одобрен, съответно за 

продуктовата група, за която операторът желае получаването на сертифицирането. 

3. КО изпраща на оператора списък необходими документи за попълване на молбата 

Списъкът бланки и документи може да варира в зависимост от КО, но главно ще включва: 

- молба за регистрация, която ще трябва да бъде подадена от оператора в ОСД;  

- декларация на собствена отговорност за притежаване на необходимите документи за 

вписване в системата на екологичното земеделие; 

- технически документ относно дейността на оператора (информации относно продуктите, 

за които се желае сертифицирането, мястото на развитата дейност, нает персонал, 

описание на изминатия процес за получаване на продуктите и др.) 

4. Операторът попълва изискваните документи от КО и ги изпраща до него 

5. КО aнализира молбата и съобщава тарифата за сертифициране 

КО проверява предоставените информации от оператора в досието за сертифициране и може да 

приема или отхвърля молбата. В случай на отхвърляне на молбата, операторът e уведомен във 

връзка с причините, лежали в основата на отхвърлянето на молбата.  

6. Операторът подписва договора за изпълнение на услуги с КО 

При положение, че операторът се съгласи с оповестената цена от КО и условията на договора, 

той подписва договора и го изпраща до КО.  

7. Операторът подава в ОСД молбата за регистрация в екологичното земеделие 

След сключването на договора с КО, операторът подава в ОСД молбата за регистрация в 

екологичното земеделие, в съответствие с приложимия модел от приложенията на Заповед № 

1253/2013, издаден от МЗРСР. Молбата задължително ще бъде съпроводена от: 

- сключения договор между оператора и органа за проверка и сертифициране; 

- декларация на собствена отговорност за притежаване на необходимите документи за 

записване в екологичното земеделие (попълнена на 3-ти етап). 

Началната дата на периода на конверсия e датата, на която оператора се вписва в ОСД. 

8. Операторът попълва специфичните бланки и досието за получаване на сертифицирането 

След вписването в ОСД, операторът изпраща до КО доказателството за регистрация и попълва, 

съответно изпраща допълнително поисканите бланки на етап 5, ако се налага. На този етап, 

операторът информира КО във връзка с модела етикети, които ще се използват, ако е 

необходимо (вижте подглавата 2.3. за допълнителни информации). 

9. КО проверява документацията и назначава инспектор за извършване на проверките на 

място 

КО проверява получената документaция за установяване на съвместимостта с правилата на 

екологичното производство. При положение, че се установяват несъответствия, операторът е 



   
 

10 
 

информиран във връзка с коригиращите действия, които трябва да се предприемат за 

изминаване на следващите етапи с оглед получаване на сертифицирането. 

При неустановяване на несъответствия, КО ще назначи инспектор за извършване на проверката 

на място. Инспекторът ще съобщава на оператора плана и датата на проверката. 

10. КО осъществява проверката на място 

Назначеният инспектор от КО ще посети на място, нa установената дата за проверка на спазването на 

критеритте, приложими на групата дадени продукти / дейности за получаване на сертифицирането, 

предвидени в Правилника. Инспекторът посещава всички места, свързани с производството на 

продуктите, предмет на сертифицирането. Проверката включва: проверка на документи, посещение на 

площите, производствените единици и др., разговори с наетия персонал, взимане на проби от почвата, 

продуктите и др. 

11. КО съставя доклада за проверка  

Въз основа на извършените проверки, инспекторът попълва доклад, включващ изводите 

по отношение на спазването/неспазването на изискванията на Правилника ЕО, съответно, в 

зависимост от случая, на установените несъответствия, приложимите санкции, 

възстановителни мерки и планиране във времето на коригиращите действия, съответно за 

организиране на нова проверка. Операторът поема отговорност по съответния доклад.   

12. Решение за сертифициране  

На този етап е взето решението за сертифициране или отхвърляне на сертифицирането. 

13. КО издава документа за сертифициране 

КО ще попълва сертификата за одобряване на екологичното производство / дейности или в 

процес на конверсия. Ceртификатът включва информации за сертифицирани 

продукти/дейности (растително производство, животинчко производство, преработване, 

търговия, внос, износ), име и адрес на оператора, датата на издаването на сертифицирането, 

КО извършил проверката и издал сертификата, списък срок на сертифицирането, срок/период 

на валидност на сертифицирането. Също така, той ще уточни статутът на 

продуктите/дейностите, било в конверсия или екологични. 

Възобновяването на сертифицирането за екологичните продукти трябва да се 

осъществява еженодно от операторите, желаещи да запазят статута на производител/ 

преработвател/ търговец/ износител/ вносител на екологични продукти. С оглед 

възобновяване на сертифицирането за екологични продукти, представените преди етапи се 

възобновяват, започвайки от етап 8. 
 

2.3. Eтикетиране на екологичните продукти 
 

Крайните потребители могат лесно да идентифицират продуктите, получени с прилагане 

на екологични практики и които са минали период на конверсия, като те са видимо маркирани   

със следните елементи на визуална идентичност: 

Eлемент на 
визуална 
идентичност 

Модел изображение Допълнителни индикации 
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Лого на ЕС за 
екологичното 
земеделие 

 

Редом с това лого трябва задължително 
да се отбелязва произхода на 
използваните суровини: 
- Земеделие ЕС – ако произхождат от 
територията на ДЧ; 
- Земеделие извън ЕС – ако произхождат 
от територията на държавите извън ЕС; 
- Земеделие ЕС/извън ЕС – ако 
произходът е смесен. 
Също така, задължително е посочване 
на предоставения регистрационен код от 
МЗРСР на КО одобрило сертифицирането 
на продукт.6 

Лого на Румъния за 
екологичното 
земеделие 

 

Логото на Румъния за AE eпоставено 
редом до логото на ЕС. 

 

Етикетирането на екологичните продукти трябва да включва също така списък употребявани 

съставки, съответно процентите екологични земеделски съставки от съдържанието на 

продукта. 

В случая на земеделските продукти в период на конверсия, техните етикети не могат да 

съдържат логото на ЕС и логото на Румъния за AE, но могат да бъдат изписани с израза 

„Произведено в процес на конверсия към екологичното земеделие”.  

Използването на етикета представлява ключов елемент за маркетинга и насърчаването на 

екологично сертифицираните продукти. 

 

3. Анализ на положението в традиционното земеделие в окръг 
Долж; потенциални площи/продуктови групи, които могат да 
минат към екологично земеделие 

Окръг Долж е разположен в юго-западната част на Румъния, като представлява един от 5 

окръга, съставящи Региона за развитие Югозападна Олтения. Неговата обща площ е от 7.414 

кв. км. (приблизително 3,12% от общата площ  на Румъния), а релефът се характеризира с 

ниски височини (като най-високите релефни форми достигат 325 м. надморска височина в 

северната част, на границата с окръг Горж). Равнината представлява главната релефна форма 

в окръг Долж, заемайки приблизително 47% от неговата територия. Климатът на окръга е от 

континентален тип, с топли лета и умерени зими.  

 

Фигура № 1 Заетото население в земеделието, 

лесовъдството и риболова в окръг Долж за периода 

2014 г. -2016 г. (хиляди души). 

Географските характеристики на окръг Долж 

създават благоприятен контекст за 

практикуване на земеделските дейности, 

                                                           
6
 Логото на ЕС не може да се използва в случая на полученото вино от екологично грозде или в конверсия, 

съобразно Правилника ЕО № 889/2008. 
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Populatie ocupata in 
agricultura, silvicultura si 
pescuit 

Заетото население в 
земеделието, 
лесовъдството и 
риболова 

Anul 2014 2014 година 

Anul 2015 2015 година 

 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

като впрочем земеделието представлява 

икономическият сектор, в който работи над 

30% от наетото на окръжно ниво население, 

съобразно статистическите данни за 2016 г.7. 

Броят заети лица в този сектор е в постоянен 

спад, като намалява с близо 25% за периода 

2014 г. – 2016 г. 

 

3.1. Aнализ на положението на традиционното земеделие в окръг Долж 

Cъобразно предоставените от ОСД Долж данни, през 2016 г., общата земеделска площ 

нa окръг Долж е от 741.397 ха, от които 586.266 ха земеделска площ. Обработваемата площ нa 

окръга е от 489.729 ха (83,5% от общата земеделска площ), като зарегистрира лек ръст от 1.173 

ха спрямо 2014 г.  

Общата култивирана площ се повишава с 13,79% през 2016 в сравнение със 

зарегистрираната стойност през 2014 г., съответно от 425.142 ха нa 493.159 ха. Разглеждайки 

структурата на площите в зависимост от формата на собственост, култивираните площи, 

намиращи се в собствеността на държавата намаляват с над 78% през 2016 г. спрямо периода 

2014 г. – 2015 г., стигайки до 3.769 ха ; като увеличаването на култивираната площ се дължи 

главно на инвестициите на големи инвеститори в земеделския сектор чрез обединяване на 

земите, извод, подкрепен от намаляване дяла на земите, култивирани като индивидуални 

земеделски стопанства от общите култивирани площи в частния сектор (70% през 2014 г., 64% 

през 2016 г.). 

 

Фигура № 2 Главни култивирани растения 

 
Grâu - Пшеница;  
Orz - Ечемик;  
Porumb boabe – Царевица зърна;  

Най-разпространените култури в окръг 

Долж за периода 2014 г. - 2016 г. са 

пшеница, царевица и слънчоглед. Културитe 

житни растения за зърна (пшеница, ръж, 

царевица, oвес, ечемик) заемат близо 70% 

от общата култивирана площ, последвани от 

културите маслодайни растения 

(слънчоглед, рапица, соя зърна, лен за 

масло), покриващи приблизително 23% от 

                                                           
7
 75,6 хиляди души са наети на работа в селското стопанство, лесовъдството и риболова от общо 239,2 хиляди души 

наети на нивото на окръг Долж през 2016 г., съобразно предоставените от НСИ данни (база данни Teмпo) 
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Floarea soarelui - Слънчоглед; R 
apița - Рапица;  
Legume - Зеленчуци;  
Furaje verzi din... Зелени фуражи от... - ;  
Furaje perene – Многогодишни фуражи. 
Anul 2014 - 2014 година;  
Anul 2015 - 2015 година;  
Anul 2016 - 2016 година. 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

общата култивирана площ.   

 

Зеленчуковите култури заемат само 2,59% от културната площ на нивото на окръг Долж. Най-

зрелищната еволюция за периода 2014 г. – 2016 г., е на културите маслодайни растения, 

особено културитe рапица, като в техния случай повърхността се удвоява в продължение на 3 

години. Културите соя зарегистрират, също така, зрелищна еволюция, стигайки от 16 ха , 

култивирани през 2014 г., на 2.523 ха през 2016 г. Тютюневите култури представляват 

потенциал за развитие, на фона на благоприятния климат на окръга, като те имат ръст от 145% 

нa култивираната площ през 2016 г., в сравнение с 2014 г. Културите фуражи и сорго имат 

нисходяща тенденция започвайки от 2014 г., като площите намаляват с 40%. Положителен 

елемент е намаляването с над 55%, в продължение на 3-те разгледани години, на 

неизползваната земеделска площ. 

Земеделското производство се увеличава в случая на културите житни растения за зърна 

с над 10% за разгледания период, стигайки до 1.217.993 тона през 2016 г.; особено се отличава 

увеличаването на производството на пълнозърнеста пшеница, което почти се утровява за 

периода 2014 г. – 2016 г., като това обаче остава в незначителна пропорция в сравнение с 

производството на обикновена пшеница. Производството ечемик се повишава с над 76% в 

продължение на 3 години, на фона на увеличаването на култивираните площи c тохи продукт. 

Производството рапица се повишава с над 174%, а тютюневите култури зарегистрират рекордно 

производство през 2016 de 681 т., в сравнение с 117 т. през предходната година. Най-

зрелищната еволюция от относителна перспектива е на производството на соя зърна: през 2014 

г. се произвеждат 13 т., а през 2016 г. - 4.994 т.  

Въпреки че култивираните площи се увеличават, производството на царевица зърно и на 

слънчоглед нямат положителна еволюция, поради метеорологичните условия през последните 

години, съответно крайни метеорологични условия (градушка) и липсата на валежи през 

лятото. Производството на зеленчуци зарегистрира нискодящ тренд, като се установява 

увеличаване нa производството на зеленчуци в семейни стопанства. 

 

Фигура № 3 Земеделско производство за главните 

култури 

Дините и пъпешите са сред малкото 

зеленчуци (редом с картофите и 

патладжаните), с положителна 

еволюция нa производството за 

периода 2014 г. – 2016 г. 

Намаляването на култивирани 

площи доведе до намаляване на 
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Grâu - Пшеница;  
Porumb... – Царевица... 
Floarea soarelui - Слънчоглед 
Legume - - Зеленчуци 
Pepeni - Дини;  
Furaje... - Фуражи... 
Furaje... – Фуражи....  
Lucernă- Люцерна. 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година. 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

производството фуражи с близо 

70%. Също така, производството на 

сорго постоянно намалява през 

анализирания период. 

За периода 2014 г.- 2016 г. площта лози леко се увеличава, стигайки до 12.922 ха. Повечето 

площи се намират в частна собственост на индивидуалните земеделски стопанства (94,8%), като 

се забелязва обаче същото явление като в случая на култивираните площи, а именно 

постоянното увеличаване през последните години на притежавания от частните инвеститори 

дял, които поемат земите на индивидуалните земеделски стопанства и ги обединяват. 

 

Фигура № 4 – Общо производство грозде 

 

Vii altoite pe rod - Калемени лози на плод  
Vii hibride pe rod -Хибридни лози на плод  
Struguri de masă - Трапезно грозде 
Struguri de vin – Грозде за винопроизводство 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

Фигура № 5 – Средно производство грозде нa ха 

 

Vii altoite pe rod - Калемени лози на плод  
Vii hibride pe rod -Хибридни лози на плод  
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

За периода 2014 г. – 2016 г. общото производство грозде зарегистрира низходящ тренд, 

въпреки че култивираните площи се разпространяват. Това се отразява в спада на средното 

производство грозде на хектар с над 15% през 2016 г., в сравнение с 2014 г. От гледна точка на 

производството, отрицателната еволюция е характерна главно за гроздето за 
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винопроизводство; в случая на трапезното грозде, производството се увеличава от 404 т. през 

2014 г. до 438 т. през 2016 г. Съобразно предоставените данни от ОСД Долж, отскоро се 

произвежда нов, модерен и конкурентноспособен сорт трапезно грозде16 c ръстящ 

производствен потенциал за следващите години. 

Култивираната площ с овощни дървета в окръг Долж e от 7.347 ха през 2016 г., в 

съответствие с предоставените данни от ОСД Долж, от които над 2.000 de ха са култивирани с 

овощни градини с ниско производство, имайки предвид че това са остарели и нерентабилни 

плантации, предмет на обезлесяване. Само 1.336 ха (18,18% от общата площ) са насадени с 

плодородни овощни градини, като голяма част от площта овощни дървета (3.899 ха) е включена 

в категорията „площ в етап на подготовка”.  

През 2014 г., на фона на възможностите за финансиране на ЕС са създадени плантации, 

в които преобладаващи не са традиционните видове плодове, а други видове, които добре се 

продават на пазара: черни боровинки, ябълки, малини, лишници, облепиха, праскова и др17.  

 

Фигура № 6 Общо производството плодове 

 

Prune – Сливи 
Mere – Ябълки 
Pere – Круши 
Piersici – Праскови 
Cireșe și vișine – Череши и вишни 
Caise și zarzăre - Кайсии и зарзали 
Nuci – Орехи 
Fructe din... – Плодове от....   
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни e TEMПO, 2017 г. 

Фигура № 7 Средно производството плодове 
(кг./овощни дървета) 

 

Prune – Сливи 
Mere – Ябълки 
Pere – Круши 
Piersici – Праскови 
Nectarine - Нектарини 
Cireșe și vișine – Череши и вишни 
Caise și zarzăre - Кайсии и зарзали 
Nuci – Орехи 
Alte fructe – Други плодове 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2016 

2015 е била неблагоприятна година за сектора на овощните дървета, като повечето 

видове овощни дървета са имали по-малка продукция спрямо 2014 г. Това се дължи първо на 

намаляването на броя овощни дървета от 934.774 през 2014 г. на 746.508 през 2015 г. 

Положението изглежда се подобрява от 2016 година когато броят овощни дървета се увеличава 

до 823.040, като стойността продължава да е ниска спрямо 2014 г. Ръстът от периода 2015/2016 

г. не се приписва на индивидуалните земеделски стопанства, а на частните инвеститори (от 
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отглеждането на 79.277 овощни дървета, само 2.182 овощни дървета са включени в 

индивидуални земеделски стопанства).  

Видовете плодове със значително намаление на производство през 2015 г. са: ябълки (-

30%), нектарини (-54%), кайсии и зарзали (-26%). 2016 година се характеризира с леко 

заздравяване на производството плодове, като най-значителният ръст срещаме в 

производството на сливи (+20%). Единствените плодове с положителни еволюции за целия 

анализиран период са: круши, праскови, плодове в семейни овощни градини. Спадът на 

производството през 2015 г. се дължи на намаляване броя на плодородните дървета, като 

средното производството на плодове не е значително повлияно (кг./овощно дърво). 

Положителна еволюция на средното производството за периода 2014 г.-2020 e зарегистрирано 

при следните видове плодове: сливи, круши, праскови. Най-големият спад на средното 

производство се зарегистрира при орехите, каисиите и зарзалите.  

Aнализирайки еволюцията на числеността на животните на нивото на окръг Долж за 

периода 2014 г. – 2016 г., установява се, че предимно се запазват едни и същи или с леки 

намаления. 

 

Фигура № 8 – Численост на животните8 

 

 

Bovine – Говеда 
Vaci, bivolițe și... - Крави, биволици и...  
Porcine – Прасета 
Ovine – Овце 
Caprine – Кози 
Cabaline – Коне 
Familii de albine – Пчелни семейства. 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г.9 

Фигура № 9 Животинско селскостопанско 
роизводство (вариация %) 

 

Greutate bovine – Тегло говеда 
Greutate porcine – Тегло прасета 
Greutate ovine și... - Тегло овце и... 
Greutate păsări (în... - Тегло птици (в... 
Lapte vacă și... - Краве мляко и... 
Lână – Вълна 
Ouă – Яйца 
Miere extrasă – Добит мед 
Variatie 2015/2014 - Вариации 2015 г./ 2014 г. 
Variatie 2016/2015 - Вариации 2016 г. / 2015 г. 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

При „Птиците” се зарегистрира най-големият брой в окръг Долж: 2.448.755 през 2014 г., 

2.128.360 през 2015 г. и 2.282.632 през 2016 г. (-6,78% в сравнение с 2014 година). За периода 

2014 г. - 2016 г. има ръст на числеността животни за: крави, биволици и юници (+3,4%); козе 

                                                           
8
 От графика е отстранена категорията „птици”, тъй като стойностите бяха високи и водеха до нечетливост на информацията за другите категории животни. 

9 Предоставените данни от НСИ не съвпадат с предоставените данни от МЗРСР относно положението в пчеларския сектор. Съобразно предоставените данни от  
МЗРСР, броят пчелни семейства в окръг Долж е от 44.020 през 2015 г. и 91.899 през 2016 г. (sursa: http://www.madr.ro/programul-national-apicol/situatie-sector.html) 
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(+4,85%); пчелни семейства (+2,83%). Най-значителното намаление на числеността животни 

през 2016 г., в сравнение c 2014 г. се зарегистрира за зайците (-70%). Числеността на конете 

зарегистрира значителен спад през 2015 г., но през 2016 г. има същото ниво като през 2014 г. 

От гледна точка на производството на животински продукти, еволюцията има нисходящ 

тренд в случая на повечето разгледани видове животни. Единствените положителни еволюции 

за периода 2014 г. - 2016 г. са отчетени за пчелните семейства (+59,4%, 636 т. мед през 2016 

г.), свине (+13,89%, 11.506 т. през 2016 г.) и яйценосещи птици (+6,25%, 221 милиона яйца през 

2016 г.). В случая на пчелните семейства тенденцията е положителна и генерирана главно от 

производството през 2015 г., почти двойно спрямо производството през 2014 г., при условие че 

броят на пчелните семейства остава приблизително един и същият.  

 

Фигура № 10 Стойност на селсктопанското 

производство по сектори (хиляди леи) 

 

Vegetală – Растения 
Animală - Животни 
Servicii agricole – Селскостопански услуги 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

Въпреки че земеделско производство 

житни растения зърна и растения за 

масло значително се увеличава за 

разгледания период, оползотворяването 

на пазара се оказа под очакванията. Това 

явление може да се обяснява с малката 

способност за преработване на 

земеделските продукти от 

индивидуалните стопанства (повечето 

продават суровините, получени от 

селскостопанските дейности) и с ниското 

развитие на сдруженията 

Обикновено, преработените продукти имат много по-ниска цена и са закупени от 

чуждестранните инвеститори или от големите производствени компании, въз основно на 

индивидуално договаряне със селскостопанските производители – като тези сделки се 

сключват въз основа на предимно ниски цени в сравнение с договорените между групите 

производители и търговци. 

По този начин, малките производители са необлагодетелствани тъй като не се 

възползват от общо представяне в рамките на преговорите с преработвателните компании, като 

се превръщат в конкуренти в рамките на лансираните преговори и това води до верижен ефект 

за намаляване на цените на продуктите, понякога дори и под ефективните разходи, понесени 

за съответното производство. Пазарната стойност на изпълнените селскостопански услуги в 

окръг Долж също така намалява, като през 2016 г. тя представлява 5,78% от общата изчислена 

на национално ниво стойност. 

Количеството използвани химически торове за земеделските площи в окръг Долж се 

увеличава с над 11% за периода 2014 г.- 2016 г., особено през 2015 г. с цел повишаване 
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издръжливостта на културите при проявените крайни метеорологични условия. От друга 

страна, количеството естествени торове намалява с една трета за същия период. 

Размерът на земеделската площ, върху която се нанасят химически торове се повишава с над 

8%, докато размерът на площта, върху която се нанасят естествени торове намалява 

приблизително с 5%. Ако през 2014 г., средното количество нанесени естествени торове е от 

18,87 т., през 2016 г. то намалява наполовина (9,67 т./ха). През 2016 г. се използва 6 пъти по-

голямо количество калиеви торове, върху 27.460 ха земеделска площ (сравнително с 7.526 ха 

през 2014 г.). 

 

Фигура № 11 Количество химически и 
естествени торове, използват в 
земеделието 

 

Azotoase – Азотни 
Fosfatice – Фосфорни 
Potasice – Калиеви 
Naturale – Естествени 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

Фигура № 12 Размер на площите, на които са 

били нанесени химически и натурални торове 

 

 

Azotoase – Азотни 
Fosfatice – Фосфорни 
Potasice – Калиеви 
Naturale – Естествени 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

 

Eволюцията на количеството и площите, върху които са нанесени пестициди е пряко 

пропорционална. Количеството хербициди и площите, върху които са нанесени намаляват през 

2016 г. c близо 30%, в сравнение със зарегистрираните стойности през 2014 г. От друга страна, 

инсектицидите и фунгицидите се използват все по-често от земеделците в окръг Долж, както в 

перспективата на количеството, така и по отношение на площта, върху която са нанесени. 

Средното използвано количество инсектициди /ха се увеличава за 3 години с близо 25%. 

 

Фигура № 13 Количество нанесени 

пестициди в земеделието (т) 

Фигура № 14 Площ на земите, върху които се 

използват пестициди (ха) 
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Insecticide – Инсектициди 
Fungicide – Фургициди 
Erbicide – Хербициди 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

 

Insecticide – Инсектициди 
Fungicide – Фургициди 
Erbicide – Хербициди 
Anul 2014 - 2014 година 
Anul 2015 - 2015 година 
Anul 2016 - 2016 година 

Източник: НСИ, база данни TEMПO, 2017 г. 

 

3.2. Потенциални площи/групи продукти, които могат да минат към 

екологичното земеделие  
 

Конверсията към екологичното земеделие предполага изминаването на специфичен процес в 

зависимост от развитата дейност и изпълнението на условия, които да доказват оказаното 

внимание за опазването на околната среда и нa крайния потребител на продукта. Почвено-

климатичните условия на окръг Долж позволяват развитието на екологичното земеделие на 

следните главни направления:  

 полски култури – особено зърнено-житни растения (пшеница, царевица), маслодайни 

растения (слънчоглед и рапица) и люцерна; 

 овощарство – особено ябълки; 

 животновъдство – особено пчеларство (отглеждане на пчели).  

Повече информации за екологичното земеделие в окръг Долж можете да прочетете в глава 

4.  

От перспективата на площите, които биха могли да изминат колкото се може по-лесно 

процеса на конверсия, първо могат да бъдат смятани площите, върху които са нанесени 

естествени торове, респективно 3.460 ха през 2016 г. Въпреки всичко това, предоставените 

информации от анализираните документи и източници не могат да потвърдят изключителното 

използване на определени видове торове на различни площи, тъй като предоставените 

информации представляват само показателни оценки.  

През 2016 г., регистрираните площи в екологичното земеделие представляват само 

0,21% от общата култивирана площ на нивото на окръг Долж (1.070 ха вписани в 

екологичното земеделие, 493.159 ха обща култивирана площ). Конвенционалните 

площи, култивирани с жито, пшеница, слънчоглед и рапица представляват през 2016 г. 

близо 80% от общата култивирана площ на нивото на окръг Долж, като фактически те 
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представляват главните видове полски култури, които могат да се оплзотворяват с 

екологични практики на нивото на окръг Долж. 

По този начин, екологичното земеделие остава засега неоползотворен коз на нивото 

на окръг Долж, но с потенциал на експоненциално развитие в условията на 

съответстващо информиране и подкрепа на селскостопанските производители. 

 

  

4. Aнализ на системата екологично земеделие в окръг Долж ; 
статистически информации относно регистрираните оператори в 
системата екологично земеделие и положението на екологично 
сертифицираните площи 

Анализът на екологичното земеделие в окръг Долж се осъществява въз основа на 

главните източници на информации: 

- в годишните отчети на дейност на ОСД Долж; 

-  база данни относно сертифицираните оператори в екологичното земеделие, ежегодно 

публикуван на уебстраницата на МЗРСР, база данни с производителите на семена и 

растителен посадъчен материал за екологичното земеделие и др.; 

- използвани въпросници за сертифицираните оператори в областта на екологичното 

земеделие; 

- проведени интервюта с ключовите фактори в областта на екологичното земеделие. 

 

4.1. Анализ на системата екологично земеделие в окръг Долж 
В съотвествие със списъка одобрени от МЗРСР10 контролни органи, само един КО има 

своето седалище в окръг Долж и в Югозападен регион Олтения, а именно РУМЪНСКОТО 

ДВИЖЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО, RO-ECO-023. 

ОСД, компетентна структура в областта на техническите проверки, има правомощия във 

връзка с одита на КО за развитата дейност за предходната година и наблюдаване на тяхната 

дейност. Проверките за надзор на дейността целят извършване на оценка на място на 

операторите на КО с договор, произволно избрани, относно ефективната дейност на 

одобрените КО.    

Cъобразно наличните данни на уебстраницата на МЗРСР, за периода 2014 г. – 2016 г. на 

нивото на окръг Долж са издадени/възобновени общо 170 сертифицирания: 54 през 2014 г., 59 

през 2015 г. и 56 през 2016 г. Установява се, че броят издадени/възобновени сертифицирания 

на европейско ниво има незначителни вариации за периода 2014 г. – 2016 г. Съобразно 

предоставените данни от ОСД Долж, през 2017 г., положението има положителна еволюция 

през първите 6 месеца на годината, като функционират 74 сертифицирани оператори. Също 

                                                           
10

 http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html 
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така, съобразно публикуваните данни от ОСД11, през 2014 г. са извършени 50 проверки при 

икономическите субекти, вследствие на които двама икономическите субекти са разкрити да 

използват химически торове и хербициди в системата екологично земеделие: един 

икономически субект е санкциониран с предупреждение и вторият се оттегля от екологичното 

земеделие. 

На нивото на окръг Долж, главните видове екологично сертифицирани продукти са: 

пчелни продукти (мед), зърнено-житни култури (пшеница и царевица), културите маслодайни 

растения (слънчоглед), културите фуражни растения (люцерна). На нивото на окръг Долж има 

малък брой сертифицирани екологични оператори за животновъдство и непреработени 

продукти от животински произход (4 през 2017 г., 2 през 2015 г.- 2016 г. и 5 през 2014 г.). 

Всички оператори, които бяха екологично сертифицирани през периода 2015 г. – 2016 г. за 

животновъдство бяха през периода на конверсия; най-често срещан продукт от животински 

произход, който в конверсията към екологичното земеделие е млякото – започвайки от 2017 г. 

има 2 оператора в конверсия, предоставящи пресни яйца от яйценосещи кокошки. 

Произходът и качеството на посадъчния материал представляват ключовите елементи за 

земеделската производителност и за проверяване изпълнението на специфичните за 

екологичното земеделие изисквания. На национално ниво има само 4 дружества, които 

притежават разрешително от ТИКСПМ за предоставяне на семена и посадъчен материал, 

използвани в екологичното земеделие. Две от тях се намират в южната част на страната (град 

Букурещ и окръг Кълъраш) и две в северната част (в окръг Сучава и окръг Клуж).  

Анализът на земеделската система в окръг Долж е осъществен и посредством мащабно 

проучване на място сред вписаните оператори в екологичното земеделие и сред ключовите 

фактори и подкрепването на настоящия сектор. По този начин, са използвани въпросници за 

над 70% от обявените за вписани оператори в екологичното земеделие на нивото на  2017 

година, в окръг Долж (50 de въпросници).  

Също така, провеждат се 3 интервюта cu представители на следните организации: 

 МИГ Колинеле Олтенией (бенефициент на проекти за обучение нa земеделците); 

 Окръжна Селскостопанска Дирекцич Долж (институция, отговорна за управлението 

системата за екологично земеделие в окръг Долж) 

 Румънско Движение за Качество (КО) 

Главните получени резултати вследствие на обработката на получените от въпросниците 

и интервютата отговори са представени както следва. 

От демографска гледна точка, във въпросника повечето запитани са мъже, включени 

във възрастовата група 40-49 години. Следващата представителна възрастова група за 

запитаните е 30-39 години. От перспективата на нивото възпитание, повечето запитани (55%) са 

завършили висше образование, а 31% от запитаните са завършили средно образование. 

Фигура № 1 Юридически статут на запитаните  Фигура № 2 Областта на екологичото 

сертифициране 

                                                           
11

 Доклад за дейност за 2014 година, http://www.oltenasul.ro/directia-за-agricultura-judeteana-dolj-raport-de-
activitate-anul-2014/ 
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- Persoana fizica 
autorizata 
- Întreprindere individuala 
- Întreprindere familiala 
- Societate agricola 
- SRL 
- Fara personalitate 
juridica 

- Едноличен търговец 
- Индивидуално предприятие 
- Семейно предприятие 
- Селскостопанско дружество 
- ООД 
- Без юридическа личност 
 

 

 

- Cresterea animalelor 
exclusiv apicultura 
- Apicultura 
- Culturi de 
camp/продуктe vegetale 
- Faneata si/sau pasune 

- Животновъдство, с 
изключение на пчеларството 
- Пчеларство 
- Полски 
култури/растителни 
продукти 
- Фуражи и/или пасища 

 

Източник : Обработка на събраните данни от екипа по разработване на проучването, 2017 г. 

Всички запитани са включени в категорията производители, като един запитан е 

оторизиран, както за производство, така и за търговия. Главната екологично сертифицирана 

дейност e пчеларството (60% от запитаните), последвана от растителното производство (31%).  

Cъобразно събраните информации, главна причина накарала производителите да се 

впишат в областта на екологичното земеделие, факт представен от 50% от запитаните, e по-

високата цена на сертифицираните продукти и търсенето на пазара на тези продукти в ущърб 

на произхождащите от конвенционалното земеделие. Също така, значителен дял от запитаните 

(30%) посочка устойчивостта на околната среда и подобряване здравословното състояние на 

потребителите за главни причини, фундаментиращи решението им да вписване в екологичното 

земеделие. Други представени мотивации са продължаване на дейностите и нa семейния 

бизнес или сигурността на приходите с годишните плащания, получени като субсидии – като 

38% от запитаните се възползват от подобни плащания, но теоретически всички оператори, 

развиващи екологично сертифицирани дейности биха могли да подават искания за заплащане 

за получаване на предоставените от АПИЗ субсидии. 

Във връзка с информационните канали, които вписаните в екологичното земеделие 

производители предпочитат, онлайн средата предоставя повечето информации, предимно 

уебстраниците на публичните институции, участващи в управлението на системата на 

екологичното земеделие: МЗРСР и ОСД. 

Тези две институции се консултират 

включително с посещения в тяхното 

седалище и задаване на въпроси на 

специализирания персонал, но в по-малка 

степен в сравнение с онлайн 

информираността. Други потенциални 

източници на информации, които 

производителите са консултирани са 

специализираните публикации или 

Фигура № 17 Информационни източници относно 

екологичните земеделски практики 
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сертифициращият орган. Важен източник 

информации е и общността вписани 

производители в областта на 

екологичното земеделие, съответно 

преносът на знания и добри практики 

между сертифицираните оператори. 

 

Grupuri de 
producatori/cooperative 

Групи 
производители/кооперации 

 

Organismul de certificare Сертифициран орган  

Alti agricultori certificati Други сертифициран 
земеделци 

 

Institutii publice (Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale, Directia pentru 
Agricultura Judeteana) – 
deplasare la sediul ... 

Публични институции 
(Mинистерство на 
земеделието и развитието на 
селските райони, Окръжна 
Селскостопанска Дирекция) – 
посещения в седалището на 
... 

 

Publicatii scrise (ziare, 
brosuri, etc.) 

Писмени публикации 
(вестници, брошури и др.) 

 

Televizor (emisiuni) Teлевизия (предавания)  

Website-urile institutile 
publice (Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale, Directia 
pentru Agircultura Judeteana) 

Уебстраниците на 
публичните институции 
(Mинистерство на 
земеделието и развитието на 
селските райони, Окръжна 
Селскостопанска Дирекция) 

 

Източник: Преработване на събраните данни от екипа по 

разработване на проучването, 2017 г. 

Резлутатите от въпросниците относно възможните източници на информиране са 

потвърдени от извлечените изводи вследствие на провеждането на интервютата с ключовите 

фактори. Освен това, посочват се като потенциални източници за информиране уебстраницата 

на АПИЗ и курсовете със селскостопанска тематика, организирани на нивото на ОСД. 

Правилно и цялостно информиране представлява много важен елемент, както за 

запазването и продължаването на екологичните селскостопански практики, така и за 

привличане на нови оператори в системата. За земеделците, желаещи да започнат конверсията 

към екологичното земеделие, съществените информации са свързаните със законодателните 

изисквания в областта, класически и новаторски селскостопански технологии и практики, 

средната цена за продажба нa продуктите, размера на компенсаторните плащания за площ, 

предоставени от АПИЗ. За сертифицираните земеделци, съществените информации се отнасят 

до евентуални изменения или актуализации на изискванията относно приложените 

селскостопански практики, новаторски селскостопански технологии и практики за повишаване 

на производството, възможни пазари на реализация за продуктите. 

Необходимо е прилагането на допълнителни мерки за информиране на земеделците от 

селската среда, които не се намира в близостта на град или на административен център 

относно екологичните селскостопански практики, тъй като физическото разстояние спрямо 

седалището на институциите (ОСД, AПИЗ) и OC усложнява техният достъп до преки 
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информации или писмени публикации, като единствените източници за информиране остават 

само онлайн. Трябва да се има предвид факта, че броят потребители нa компютър и интернет е 

още малък (под 50% от общото население), особено в селската среда, където населението e 

остаряло и няма компетентности в този смисъл12. Впрочем, съобразно предоставените 

информации от запитаните в интервютата, главната срещана трудност от  операторите в 

конверсията към екологичното земеделие e липсата на информации относно съществени теми 

като например: приложимо законодателство в областта, сипсък изисквания, които трябва да се 

изпълняват, списък необходими документи и начина на попълване/получаване. Това 

положение засяга развитието на сектора на нивото на окръг Долж, като броят оператори 

изискващи получаването/възобновяването на сертифицирането остава един и същи или c 

незначителни годишни вариации. 

Преди вписването в екологичното земеделие повечето запитани са работили в 

конвенционалното земеделие – 74%. Повечето от тях посочват факта, че получените приходи от 

екологичното земеделие почти равни на получените в конвенционалното земеделие или дори 

по-високи. 

По-малко от 25% от запитаните са посочили спад на приходите след преминаване към 

екологичните земеделски практики. Намаляването на приходите се получава, най-вероятно, 

заради прекратяване използването на химическите торове или нa пестицидите/инсектицидите, 

които могат да водят до намаляване на производството за този период на приспособяване към 

естествените условия на околната среда и екологичните техники. 

Фигура № 18 Сравнителна еволюция на приходите на 

нивото на запитаниите, развили преди това 

конвенционални земеделски дейности 

 

Фигура № 19 Еволюция на приходите на нивото на 

запитаниите, които преди това не са развили 

конвенционални земеделски дейности 

 

Veniturile s-au redus cu peste 
50% 

Приходите са намалени с 
над 50% 

Exista pierderi dar acestea 
sunt compensate total prin 
platile pe suprafata primite 

Има загуби, но те изцяло са 
компенсирани с получените 
плащания за площ  

Veniturile s-au diminuat intre 
25-50% 

Приходите са намалени 
между 25-50% 

Exista pierderi dar acestea 
sunt compensate partial prin 
platile pe suprafata primite 

Има загуби, но те частично 
са компенсирани с 
получените плащания за 
площ 

Veniturile s-au diminuat cu 
mai putin de 25% 

Приходите са намалени с по-
малко от 25% 

Veniturile si cheltuielile sunt 
relativ eМИГe 

Приходите и разходите са 
относително равни  

Veniturile au ramas constante Приходите остават 
непроменени 

Veniturile sunt mai mari fata 
de cheltuieli 

Приходите са по-високи от 
разходите  

                                                           
12

 Стратерия за социо-икономическо развитие на окръг Долж 2014 г. – 2020 г., стр. 92 
http://www.cjdolj.ro/documente%202015/SDES_Dolj_2014-2020_rev_20_oct.pdf  
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Veniturile au crescut Приходите са увеличени   

Източник : Преработване на данните, събрани от екипа по разработване на проучването, 2017 г. 

Средният период на конверсия, изчислен на нивото на извадката запитани е от 1,6 

години, като тази стойност е относителна ниска. Трябва да се има предвид факта, че повечето 

запитани са пчелни производители, чийто минимален период на конверсия e средно от 1-2 

години, в сравнение с производители на полски култури, чийто период на конверсия e средно 

2-3 години. Съобразно получените отговори, най-дългият период на конверсия е от 3 години (за 

растителни продукти); Също така, има ситуации когато не се е наложило изминаване на мериод 

на конверсия, като производителите директно са получили екологичното сертифициране, 

съответно в случая на пчеларите започнати своята дейност със закупуване на екологично 

сертифицирани кошери. 

Определените разходи от преминаването към екологичните селскостопански практики 

са посочени за главна трудност, която производителите среща по време на периода на 

конверсия (43% от запитаните), последвани от необходимите разходи за запазване на 

съответните практики (23% от запитаните). 

Тези срещани трудности са липса на квалифициран персонал (12% от запитаните), 

недостатъчни информации относно екологичните земеделски практики, които се прилагат (13% 

от запитаните) и сложността на законодателството и нa приложимите практики (9% от 

запитаните). 

Фигура № 20 Главните срещани трудности по време на конверсията 

към екологичното земеделие  

 

Costuri ridicate necesare pentru 
indeplinirea initiala a conditiilor 

Високи разходи за първоначалното 
изпълнение на условията 

Costuri ridicate implicate de 
mentinerea conditiilor pentru 
obtinerea certificarii 

Високи разходи за запазване на 
условията за получаване на 
сертифицирането  

Lipsa de personal calificat pentru 
desfasurarea activitatilor 

Липса на квалифициран персонал за 
развиване на дейностите 

Legislatie si reguli dificil de inteles si 
de aplicat 

Интересни и приложими закони и 
правила  

Informatii insuficiente privind 
metodele si практикиle ce pot fi 
aplicate 

Недостатъчни информации относно 
методите и практиките, които могат 
да се прилагат  

Източник: Преработване на данните, събрани от екипа по разработване 

на проучването, 2017 г. 

Също така, посочени са редица 

срещани специфични 

проблеми като например 

метеорологични условия и на 

околната среда, засегнали 

качеството и количеството 

производство, сложното 

закупуване на екологично 

сертифицирани семена, както 

и контаминацията на 

стопанствата от други 

несертифицирани 

производители, намиращи се в 

близостта на площите в 

конверсия. 

Въпреки всичко това, над 40% от запитаните не притежават информации относно наличните 

възможности за сътруничество, в средната степен информираност относно дейността на 
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групите производители e от 6,82 (1 – много малко информации; 10 – много подродни 

информации), което потвърждава потребността от повишаване степента на информираност 

относно партньрствата и сътрудничествата сред екологичните оператори за създаване и 

развитие на снабдителната система и за изгодна продажба на екологично сертифицираните 

продукти. 

Фигура № 21 Участието на вписаните в екологичното 

земеделие оператори в групи производители 

 

Фигура № 22 Степента на информираност по 

отношение на наличните възможности за 

сътрудничество 

 

Inscrisi intr-un grup de 
producatori 

Вписани в група 
производители 

Detin informatii privind 
oportunitatile de colaborare 

Разполагат с информации 
относно възможностите за 
сътрудничество 

Neinscrisi, dar doresc sa se 
inscrie in viitor 

Невписани, но желаят в 
бъдеще да се впишат 

Nu detin informatii privind 
oportunitatile de colaborare 

Не разполагат с информации 
относно възможностите за 
сътрудничество 

Neinscrisi, nu doresc по този 
начин de colaborari 

Невписани, но желаят 
подобно сътруднричество 

  

Източник: Преработване на данните, събрани от екипа по разработване на проучването, 2017 г. 

Недостатъчното развитие на сдружаването на нивото на окръг Долж, особено на 

специфичното за екологичното земеделие се подчертава и в отговорите от проведените 

интервюта с ключовите фактори – към момента на нивото на окръг Долж има само една 

организация производители, като тя работи в областта на пчеларството. Предложените мерки 

за повишаване степента сдружаване, предполагат както повишаване степента информираност и 

осъзнаване на предимствата на сдружаването, така и предоставяне на финансови стимули за 

участие в рамките на веригите производители и създаване на пазари на едро за продажба на 

продуктите на местно ниво. 

От перспективата на сътрудничеството с КО, повечето от запитаните посочват много 

добро сътрудничество с него, потвърден факт и от дадената оценка за качеството на процеса 

по проверка и сертифициране – 9,56 (1 = ниско качество; 10 = високо качество). 

Предоставените препоръки от запитаните за улесняване на процеса на конверсия и за 

запазване на екологичното сертифициране се отнасят главно до мерки, които могат да бъдат 

приети на национално равнище, като например повишаване стойността на предоставените 

субсидии или административното опростяване на процеса на сертифициране (намаляване на 

бюрокрацията).   

 

Фигура № 23 Препоръки за улесняване на процеса на конверсия и запазване на екологичното 

сертифициране 
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Furnizarea de facilitati pentru 
dezvoltarea pietei locale a produselor 
ecologice 

Предоставяне на улеснения за 
развитие на местния пазар нa 
екологични продукти  

Cresterea gradului de informare a 
agricultorilor privind practicile 
agricole ecologice (reguli, beneficii, 
etc.) 

Повишаване степента 
информираност на земеделците 
относно екологичните 
селскостопански практики (правила, 
ползи и др.) 

Dezvoltarea serviciilor de sprijin 
gratuite pentru agricultorii certificati 
(cursuri, consiliere, etc.) 

Развитието на безплатни услуги за 
съдействие за сертифицираните 
земеделци (курсове, консултации и 
др.) 

Cresterea gradului de informare a 
consumatorilor finali beneficiile 
produselor ecologice 

Повишаване степента 
информираност на крайните 
потребители относно ползите от 
екологичните продукти  

Cresterea sprijinului financiar sub 
forma de subventii si facilitarea 
relatiei cu institutiile bancare 

Увеличаване на финансовата 
подкрепа под формата на субсидии 
и улесняване връзката с банковите 
институции 

Simplificarea legislatiei, a 
procedurilor administrative si a 
regulilor aplicabile 

Опростяване на законодателството, 
на административните процедури и 
на приложимите правила 

Източник: Преработване на данните, събрани от екипа по разработване на проучването, 2017 г. 

Cтойностното повишаване нa компенсаторните плащания представлява препоръка и от 

запитани по време на проведените интервюта. Други препоръки се отнасят до внедряване на 

маркетингови мерки за екологични продукти с оглед осъзнаване от крайните потребители на 

ползите от екологичните продукти и развитието на безплатните услуги за подкрепа на 

сертифицираните оператори или за орераторите в период на конверсия с организиране на 

курсове или предоставяне на специализирани консултации. 

4.2. Статистически информации относно вписаните оператори в 

системата екологично земеделие и положението на екологично 

сертифицираните площи  
 

Статистическият анализ на положението на вписаните оператори в системата екологично 

земеделие е осъществен на базата на публикуваните информации на уебстраницата на МЗРСР 

относно издадените сертифицирания от КО за периода 2014 г. - 2016 г. Проверени и 

централизирани са всички сертифицирания, издадени за периода 2014 г. - 2016 г. за оператори, 

действащи на територията на окръг Долж в областта на екологичното земеделие. 

Таблица № 1 Брой екологично сертифицираните оператори в окръг Долж за периода 2014 г. - 2016 г.13 

                                                           
13

 В сравнение с предоставените от ОЗД Долж данни в годишните доклади за дейност за 2015 и 2016 години са установени разлики по отношение на броя 

сертифицирани. Cъобразно ОЗД Долж: 
- през 2015 година има 61 оператори и един търговец; 
- през 2016 година има 63 оператори, един търговец и преработвател. 

За 2014 година не са предоставени данни относно този въпрос в Доклада за дейност на ОЗД Долж. Разликите могат да възникнат вследствие на факта, че един 
сертификат може да се отчита за две последователни години, без да се възобновява (периодът на валидност не е календарен, в започва на датата на издаването на 
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Видове екологичо сертифицирани 

оператори  

2014 година  2015 година 2016 година 

Производител 52 57 54 

Търговец 2 2 1 

Преработвател 0 1 1 

Източник: Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Повечето екологично сертифицирани оператори, действащи на нивото на окръг Долж са 

вписани в категорията производители. За периода 2015 г. – 2016 г. само едно дружество е 

сертифицирано за преработване на селскостопански продукти от типа зърнено-житни растения 

и маслодайни растения; то имаше също така сертифициране за продажба на екологичните 

продукти. През първите 6 месеца на 2017 година е вписан само един търговец на екологични 

продукти и нито един екологично сертифициран преработвател.  

Забелязва се тенденция за стабилизиране на дейностите на нивото на производителите, 

съответно повишаване степента осъзнаване спрямо най-подходящата производствена типология 

за пазарните условия, имайки предвид също така изискванията, които трябва да се изпълняват 

за вписване в сектора на екологичното земеделие.  

Таблица № 2 Видове дейности/продукти, вписани в екологичното земеделие в окръг Долж за периода 2014 г. - 

2016 г.14 

Видове дейности / продукти Брой производители 

2014 година 2015 година 2016 година 

Полски култури / Растителни продукти 38 42 35 

Животновъдство, с изключение на 

пчеларството 

6 2 2 

Пчеларство 8 15 20 

Фуражи и/или пасище 1 0 0 

Източник : Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Може да се забележи факта, че пчеларство представлява дейност с голям потенциал за 

развитие, като броят сертифицирани оператори почти се утроява в продължение на 3 години. 

Тази еволюция се дължи на търсенето на мед на европейския пазар, като Румъния има 

способност да стане важен доставчик на този продукт. Медоносната специфика на окръг Долж 

e акациевият, слънчогледовият и рапицовия мед. Пчеларските дейности на окръжно ниво са 

подкрепени от Сдружение Aпис Oлтения, като това е единственото сдружение в областта на 

пчеларството на окръжно ниво. В Долж, няма кооперации в областта на пчеларството, групи 

производители или търговски дружества, които да купуват или преработват мед, като те 

                                                                                                                                                                                                        
сертификата). В представения в проучването анализ е представен броя оператори, получили сертифицирането си през определена година, независимо от периода 
на валидност на сертифицирането. 
Имайки предвид факта, че на нивото на Докладите за дейност на ОЗД Долж не са предоставени други значителни детайли относно екологичното земеделие на 
нивото на окръг Долж, включеният в настоящото проучване анализ се основава на публичните информации, налични на уебстраницата на МЗРСР, като той представя 
достатъчни детайли за фундаментиране на включените в проучването изводи. 
14

 Включените в таблицата информации се оттнасят изключително до вписаните производители в екологичото земеделие, в окръг Долж 
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работят в съседните окръзи (Oлт, Горж, Вълча). В съответствие с предоставените данни от ОСД 

Долж, през първата половина на 2017 година, като броят вписани пчелари в екологичното 

земеделие се удвоява спрямо 2016 година, стигайки до 40.  

Броят сертифицирани екологични оператори за животновъдни дейности и продукти 

(включително пчеларство и медни продукти) намали за анализирания период. Повечето 

производители, отказали се от възобновяването на сертифицирането имат обаче много малък 

брой животни (най-много 8), като разходите за сертифицирането са вероятно по-високи в 

сравнение със стойността на продаденото производство. 

Полските култури и растителните продукти варират всяка година от гледна точка на вписаните 

производители без да се очертае определен тренд на еволюцията. 

В зависимост от използваните земеделски практики, земеделското производство може да бъде: 

конвенционално; в конверсия към екологичното земеделие; екологично. 

Фигура № 24 Еволюцията на броя дейности/ продукти 

по статут на нивото на окръг Долж, за периода 2014 г. - 

2016 г. 

 

- Anul 2014 
- Anul 2015 
- Anul 2016 
- Ecologic 
- Conversie 

- 2014 година 
- 2015 година 
- 2016 година 
- Eкологично 
- Конверсия 

Източник: Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Фигура № 25 Еволюция на броя оператори по 

статут на нивото на окръга Долж, за периода 2014 

г. - 2016 г. 

 

- Anul 2014 
- Anul 2015 
- Anul 2016 
- Ecologic 
- Conversie 
- Ecologic si conversie 

- 2014 година 
- 2015 година 
- 2016 година 
- Eкологично 
- Конверсия 
- Eкологично и конверсия 

Източник: Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Броят оператори, получили статута „екологичен” постоянно се увеличава за периода 

2014 г. - 2016 г., на фона на приключването на започнатите преди това периоди на конверсия. 

Въпреки всичко това, броят екологично сертифицирани продукти  намалява за периода 2015 г. – 

2016 г. в сравнение със стойностите за 2014 г.; този феномен може да се обясни с намаляване 

на средния брой екологично сертифицирани продукти на нивото на един производител: 2,14 

продукти/производител през 2014 г. в сравнение с 1,2 продукти/производител през 2015 г., 

съответно 1,17 през 2016 г. По този начин, установява се прогресивен ръст на степента 

специализация на екологичните земеделци в окръг Долж. Друг релевантен извод се отнася до 

начина на планиране на дейностите на нивото на сертифицираните оператори: ако през 2014 г., 

приблизително 27% от вписаните оператори успоредно са развивали дейности, свързани с 

екологичните продукти и/или за периода на конверсия и/или конвенционално (съчетание от 

два продукта, включени в отделни категории), през 2016 г. само 10% от производители са 

практикували още тези съчетани методи, като има само съчетания от екологични продукти и 
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продукти за периода на конверсия (нито един вписан производител в екологичното земеделие 

няма конвенционални дейности/продукти). Не на последно място, установява се намаление 

както на броя продукти/дейности, така и нa броя вписани оператори за периода на конверсия 

през 2016 г. Тази еволюция e определена главно от приключването на периодите конверсия и 

придобиването на статута „екологичен” от различни оператори. 

Фигура № 26 Положение на възобновяването на 

сертифициранията в екологичното земеделие, в 

окръг Долж, за периода 2014 г. - 2016 г. 

 

Operatori noi Нови оператори 

Operatori care si-au reinnoit 
certificarea 

Oператори, възобновили 
своето сертифициране 

Operatori care nu si-au 
reinnoit certificarea 

Oператори, невъзобновили 
своето сертифициране 

Източник : Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

С номинален анализ на сертифицираните 

оператори в екологичното земеделие в окръг 

Долж, е възможно определянето на броя 

оператори, запазили или отказали се от 

възобновяването на сертифицирането през 

анализирания период. По този начин, може да 

се забележи факта, че повечето оператори се 

стремят да възобновят полученото 

сертифициране поне веднъж (70%) преди да 

мислят за оттеглянето си от екологичното 

земеделие. Въпреки всичко това през 2016 г., 

само 55% от сертифицираните оператори през 

2014 г. са били още вписани в областта на 

екологичното земеделие. 

Също така, може да се забележи факта, че  броят оператори, решаващи да не 

възобновяват своето сертифициране прогресивно се увеличава, в броят оператори нови 

намалява. Първата половина на 2017 година представлява обаче положителен контекст, като се 

зарегистрира значително увеличаване нa общия брой оператори – 74 вписани оператори в 

екологичното земеделие. 

Съобразно представения преди анализ, за периода 2014 г. - 2016 г., повечето 

сертифицирани оператори в екологичното земеделие развиват дейности, свързани с 

растителното производство и полски култури. 

Фигура № 27 Обща сертифицирана площ (ха) за 
полски култури/растителни продукти, в окръг Долж, 
за периода 2014 г. - 2016 г. 

 

- Anul 2014 
- Anul 2015 
- Anul 2016 

- 2014 година 
- 2015 година 
- 2016 година 

Фигура № 28 Обща сертифицирана площ (ха) в 
зависимост от екологичния статут, в окръг Долж, за 
периода 2014 г. - 2016 г. 

 

- Anul 2014 
- Anul 2015 
- Anul 2016 

- 2014 година 
- 2015 година 
- 2016 година 
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- Suprafete certificate (hа) - Сертифицирани площи 
(ха) 

 

- Conversie 
- Ecologic 

- Конверсия  
- Eкологично 

Източник : Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Въпреки всичко това, обща сертифицирана площ има значителни вариации през този 

период, като 2015 г. се характеризира с удвояване на сертифицираната площ в сравнение с 

2014 г. (1.955 ха), а 2016 г. с връщане към същите стойности стези на сертифицирани площи 

през 2014 г. (1.070 ха). От перспективата на видовете култури и растителни продукти, 

люцерната представлява главна култура сред площите, изминаващи период на конверсия, а 

културите пшеница, царевица и слънчоглед представляват главните екологично сертифицирани 

площи за целия анализиран период. През 2016 г. се установява разнообразяване на вписаните в 

екологичното земеделие продукти, като операторите могат да изберат култури и групи 

продадени продукти на нишови пазари на реализация (особено външни), като например: 

лавандула, черни боровинки, облепиха, соя. Има и производители на плодове (ябълки, круши, 

грозде) екологично сертифицирани в окръг Долж, но използваните площи са много малко – 

като овощарският сектор представлява главно малка степен атрактивност за земеделците, най-

вероятно поради дългия период между насаждането/сеенето до производството на плодове.   

По отношение на екологичните селскостопански практики в животновъдния сектор на 

нивото на окръг Долж, те са представлявани особено в пчеларство. За анализирания период, 

броят сертифицирани производители за животновъдство (с изключение на пчелите) намалява 

през 2015 г. и 2016 г., като има 2 производителя с подобно сертифициране за 

млекопроизводство от екологичното земеделие – те притежават общо 350 броя животни (овце и 

кози). Екологично сертифицираните пчелари в окръг Долж отглеждат както пчелни семейства, 

така и пчелни рояци и майки15.  

Фигура № 29 Числеността на пчелите в 
екологично сертифицираното пчеларство, в 
окръг Долж, за периода 2014 г. - 2016 г. 

 

- Anul 2014 
- Anul 2015 
- Anul 2016 
- Familii de albine 
- Roiuri de albine 
- Matci albine 

- 2014 година 
- 2015 година 
- 2016 година 
- Пчелни семейства 
- Пчелни рояци 
- Пчелни майки 

 

Фигура № 30 Числеността на пчелите в пчеларството по 
екологичния статут, в окръг Долж, за периода 2014 г. - 
2016 г.  

 

- Conversie 
- Ecologic 
- Familii de albine 
- Roiuri de albine 
- Matci albine 

- Конверсия 
- Eкологично 
- Пчелни семейства 
- Пчелни рояци 
- Пчелни майки 

Източник : Преработване на данни МЗРСР, 2017 г. 

Повечето вписани в екологичното земеделие пчелари в окръг Долж вече са получили 

сертифициране за екологичен продукт. Забелязва се все по-големия интерес на пчеларите за 

отглеждане на пчелни майки в екологичен режим, като това представлява отделен продукт, 

                                                           
15 Издадените сертифицирания през 2014 г. не включват разграничения между пчелните семейства, рояците и майките. Тези информации са налични започвайки от 
2015 година.  
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който може да се продава освен пчелния мед и восък от кошерите. Продажната цена за пчелна 

майка е по-висока от цената за килограм екологично сертифициран пчелен мед. Също така, 

забелязва се увеличаване броя рояци, като това представлява положителен елемент, 

определящ последващото увеличaване броя пчелни семейства и нa производителността – броят 

пчелни рояци и майки се удвоява за една година (годишна вариация 2015 г./2016 г.). Броят 

пчелни семейства намалява обаче с близо 40% за периода 2014 г. - 2016 г. По този начин, броят 

пчелни семейства, вписани в екологичното земеделие представлява през 2016 г., само 6% от 

общия брой пчелни семейства в окръг Долж. Главните продавани продукти от пчеларите, 

вписани в екологичното земеделие са: акациев мед, мед букт, липов мед, манов мед, прашец, 

прополис, восък от капачките и рамката. 

 

4.3. Свързани услуги с екологичното земеделие 
Смятат се за свързани услуги с екологичното земеделие изследователската дейност, 

услуги за предоставяне на посадъчния материал или консултациите за операторите за 

подкрепване управлението на земеделското стопанство.  

В категорията спомагателни дейности за растителното производство могат да бъдат 

включени: оран и сеитба на земеделската площ в съответствие с Добрите Селскостопански 

Условия по Околна Среда (GAEC), наемане на оборудвания/съоражения и договаряне на 

специализирани оператори за тяхното използване, монтаж и поддръжка на напоителните 

системи, услуги по подготвяне на почвата, контрол над вредителите, почистване на площите за 

използване в земеделието, почистване и/или клемване на овощните дървета и др. В 

категорията на спомагателните услуги за животновъдство могат да бъдат включени: услуги за 

отглеждане на животни, услуги по репродукция на животните, услуги за почистване на 

обитаваните от животните помещения и др. В категорията свързани услуги с дейности след 

събиране на реколната могат да бъдат включени: охлаждане и насипна опаковка нa 

растителните продукти/плодове за транспорт към преработвателя, изсушаване на житните 

растения, изсушаване и подготовка на тютюневите листа и др. В категорията свързани услуги с 

подготовката на семената за сеитба могат да бъдат включени: преработка на посадъчния 

материал, изсушаване и сортирането на семената др. 

Cъобразно наличните данни от онлайн източници16, в окръг Долж са вписани: 

- 158 фирми с главна дейност НКИД 0161 (78 активни на нивото на 2015 година17) 

- 5 фирми с главна дейност НКИД 0162 (3 активни на нивото на 2015 година) 

- 3 фирми с главна дейност НКИД 0163 (0 активни на нивото на 2015 година) 

- 1 фирма с главна дейност НКИД 0164 (1 активна на нивото на 2015 година) 

През 2015 г., активните местни единици, предоставящи свързани децности за 

земеделието представляваха 17% от общия брой активни единици в земеделския сектор18. 

                                                           
16

 www.firme.info 
17

 Съобразно предоставените информации от НСИ, базата данни TEMПO, Показател INT101U активни местни 
единици на ниво класове НКИД Прераз. 2  
18

 
18

 Съобразно предоставените информации от НСИ, базата данни TEMПO, Показател INT101U активни местни 
единици на ниво класове НКИД Прераз.2 
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Техният брой намалява с 7 единици през 2015 г., в сравнение с 2014 г. Може да се отбележи 

факта, че най-добре представляваната спомегателна дейност на нивото на окръг Долж e 

свързаната с растителното производство, като впрочем това е главният развит на окръжно ниво 

отрасъл.  

Изследователските дейности могат да се смятат също така за свързани със земеделието 

услуги в условията на оползотворяването на резултатите от изследванията в текущото 

производство в рамките на екологично сертифицираните земеделски стопанства. На нивото на 

окръг Долж работят две изследователско-развойни единици, подчинени на ASAS, организирани 

като изследователски станции: SCDA Шимник и Изследователско-Развойната Станция за Култура 

на Растенията върху Пясък (SCDCPN) Дъбулени. Главната дейност на SCDA Шимник e 

изследвателска дейност с цел подобряване на житните растения, нови културни техники зa 

растенията, техники по животновъдство (добитък). SCDA Шимник e сертифицирана като 

екологичен оператор за производство на пшеница, камелина, царевица, грах и слънчоглед, на 

площ от 9,69 ха; по този начин, SCDA Шимник има потенциал да обезпечава част от 

необходимия екологичен посадъчен материал на нивото на окръг Долж. SCDCPN Дъбулени би 

могла да подкрепи вписаните оператори в екологичното земеделие с информации за нови 

технологии за култивиране или техниките за борба с вредителите, използвайки позволените 

средства специфичните за екологичното земеделие правилници и изисквания. Преносът на 

технологии и разпространяването на резултатите от изследванията в земеделието се 

осъществяват от териториалните структури на МЗРСР (ОСД), посредством организираните 

мероприятия на местно ниво или безплатно разпределени информационни материали на 

земеделците или заинтересованите лица. 

Cъобразно събраните отговори в рамките на използваните въпросници сред вписаните 

оператори в екологичното земеделие в окръг Долж, степента информираност сред тях във 

връзка със свързаните услуги е много ниска – средното ниво на предоставените оценки е 2,86 

(на скала от 1 до 10, 1 = много малко информации, 10 = много подробни информации). 

 

5. Анализ на нивото обучение на персонала в областта на 
екологичното земеделие на нивото на окръг Долж 

Услугите по професионална подготовка относно специфични за екологичното земеделие 

тематики могат да бъдат предоставени, както от публични институции, така и от частните 

оператори. Вследствие на преструктурирането и преорганизирането на ОСД съобразно Закон № 

157/2016, те поемат и интегрират редица допълнителни правомощия, включително относно 

обучението и професионалната подготовка нa земеделците. По този начин, съобразно 

Правилника за организация и функциониране нa ОСД, влязъл в сила започвайки от 15.12.2016 

г., като на нивото на ОСД Долж е създадена Служба за внедряване на политиките, стратегиите 

в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, консултации в областта на 

земеделието и професионалната подготовка. В рамките на тази служба работят няколко 

отдела, включително Отдел за професионална подготовка, насърчаване и разработка на 
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проекти, чийто главни правомощия са дейностите за обучение, информиране и продължителна 

професионална подготовка нa земеделците, в зависимост от идентифицираните на място 

нужди и изискванията на МЗРСР. Също така, посредством този отдел са предоставени услуги за 

специализирано консултиране за земеделците, желаещи да усвояват безвъзмездни фондове, за 

разработка на проекти, искания за заплащане или бизнес планове. Съобразно заповед МЗРСР № 

43/2017, услугите по професионалната подготовка нa земеделците не са безплатни, а срещу 

заплащане на тарифа за участие: 150 леи/участник в курсове с продължителност от 40 часа за 

управление на земеделското стопанство – екологично земеделие, опазване на околната среда 

400 леи/участник за квалификационни курсове с продължителност от 360 часа. Също така, 

услуги по консултиране за усвояване на безвъзмездните фондове са срещу заплащане, било 

срещу фиксирана сума, било срещу процент от общата изисквана за финансиране сума. Преди 

това, тези отговорности са били преписани на окръжните селскостопански камари и местни 

центрове за селскостопански консълтинг, като те са закрити започвайки от 2016 година, а 

специализираният персонал е включен в новосъздадените отдели в рамките на ОСД. Съобразно 

доклада за дейност на Селскостопанска Камара Долж за 2014 г.19, през 2014 г. тя организира 10 

оторизирани курсове от ANC, в които са участвали земеделци от окръг Долж, за следните 

квалификации: пчелар (4 курсове), овощар (4 курсове), животновъд (1 курс), работник в 

културата на растенияте (1 курс). Също така, СК Долж организира през 2014, курсове по 

селскостопанско обучение със следните теми: норми по екообусловеност, Кодекс на добрите 

селскостопански практики, климатични промени, програма за действие за нитратите, НПРСР 

2014 г. - 2020 г., управление и маркетинг на нивото на земеделски стопанства, селскостопански 

технологии, европейски селскостопански политики, селскостопанско законодателство. На тези 

курсове по селскостопанско обучение са присъсвали 400 участници. В доклада за дейност за 

2015 година на ЗЛ Долж не са предоставени информации относно проведените дейности по 

професионална подготовка. Съобразно Доклада за дейност на ОСД Долж, през 2016 г. не са 

проведени дейности по професионална подготовка или обучение за земеделците в окръг Долж 

– като новият правилник за организация и функциониране е влязъл в действие през месец 

декември 2016 г., като е нямало достатъчно време за организиране на подобни дейности до 

края на годината. Съобразно Доклада за дейност на МЗРСР20, през 2016 г. са организирани 

курсове за  бенефициентите на компенсаторни плащания в рамките на Мярка 11 – Екологичното 

земеделие (НПРСР 2014 г. - 2020 г.) относно минималните задължителни елементи, отбелязани 

в списъка на мярката – няма обаче справка на нивото на окръг Долж, като се посочва само 

общия брой de участници на национално ниво – 4.594 бенефициенти. Важно е уточнението, че 

Мярка 11 в рамките на НПРСР 2014 г. – 2020 г. относно компенсаторни плащания на екологично 

сертифицираните оператори или за периода на конверсия може да бъде използвана само от 

бенефициентите, които доказват, че имат релевантни знания и информации или необходим 

технически опит за изпълнение на ангажимента. По този начин, бенефициентите имат 

длъжността да участват, преди или след получаването на първото плащане в зависимост от 

                                                           
19

 http://www.cameraagricoladolj.ro/wp-content/uploads/2015/03/Plan-anual-de-activitate-2014-site.pdf 
20

 http://madr.ro/docs/minister/rap-activitate-MADR-2016.pdf 
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записаната площ, в програма за обучение на тема „Изпълнение на сключените ангажименти в 

рамките на Мярка 11 – екологично земеделие нa НПРСР 2014 г. - 2020 г.”. Тези курсове се 

организират периодично от специализирания отдел на ОСД. Съобразно предоставените 

информации от системата за мониториг LPIS, която АПИЗ управлява, до края на 2016 година, в 

окръг Долж, са подадени 16 искания за плащане (14 индивидуални бенефициенти) за площи в 

период на конверсия към екологичното земеделие и 35 de искания за плащане (20 

индивидуални бенефициенти) за площи екологично сертифицирани. По този начин, може да се 

извлече извода, че над 60% от вписаните оператори в екологичното земеделие в окръг Долж 

през 2016 г. (34 от 56), са участвали в релевантни курсове или информирания относно 

екологичните селскостопански практики.  

За периода 2011 г. – 2015 г., с Оста LEADER нa НПРСР 2007 г. – 2013 г. е финансирано 

създаването и функционирането нa 163 МИГ-ове, разработили и изпълнили след това Стратегии 

за местно развитие (СМР). Посредством СМР са финансирани проекти, предназначени за 

специфичните нужди, идентифицирани на местно ниво, включително проекти визиращи 

професионалната подготовка нa лицата от селската среда. На нивото на окръг Долж са 

финансирани 16 подобни проекти по професионална подготовка, изпълнени за периода 2013 г. – 

2015 г. От 16-те проекти, 2 са изключително във връзка с теми за екологичното земеделие 

(агробизнес, практики по екологично земеделие и техники за продажба на селскостопански 

продукти), като двата са изпълнени на територията на МИГ Калафат, а 8 се отнасят до общи 

теми, свързани със селскостопански дейности, включително екологично земеделие. 

Организираните курсове в рамките на тези проекти са безплатни. Няма обаче информации от 

официални данни относно броят участници в тези дейности по професионална подготовка.  

Съобразно събраните отговори, положението относно нивото на обучение на вписаните 

оператори в областта на екологичното земеделие e положително, като над 70% от тях участват в 

курсове в областта, повече от (43%) преди получаване на екологичното сертифициране. Главен 

доставчик на професионална подготовка в областта на екологичното земеделие е ОСД Долж, 

съответно CA Долж, преди 2016 година (67% от запитаните). Никой от запитаните не е участвал в 

безплатните курсове, предоставени по проекти, финансирани в рамките на СМР. Само 8% от 

запитаните притежават специализация в областта на земеделието, получено в рамките на 

държавните образователни институции (техникум, профилен факултет). Главната причина, 

която запитаните посочват за оправдаване на своето неявяване на курсовете или обученията в 

областта на екологичното земеделие e липсата на информации относно тяхното организиране.  

Фигура № 31 Участие в курсове за екологично 

земеделие 

Фигура № 32 Доставчик на завършени курсове в 

областта 
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Participant la cursuri in domeniu 
anterior obtinerii certificarii 

Участник в курсове в 
областта преди 
получаване на 
сертифицирането  

Directia pentru Agricultura 
Judeteana 

Окръжна Селскостопанска 
Дирекция  

Participant la cursuri in domeniu 
ulterior obtinerii certificarii 

Участник в курсове в 
областта след 
получаване на 
сертифицирането 

GAL МИГ 

Nu a participat la cursuri in 
domeniu 

Не е участвал в 
курсове в областта 

Furnizor privat de formare 
profesionala 

Частен доставчик на 
професионална подготовка  

  Institutie de invatamant (ex. 
liceu tehnologic, Facultatea 
de Agronomie, etc.) 

Образователна институция 
(например техникум, 
Агрономически Факултет и др.) 

Източник : Преработване на данните, събрани от екипа по разработване на проучването, 2017 г. 

 

Според 90% от запитани във въпросника, подобни специализирани курсове са 

необходими за подготвяне на земеделците и за гарантиране на оптимално внедряване на 

екологичните селскостопански практики. Този извод e потвърден и от събраните информации 

от провеждането на интервютата, съобразно които е съществено операторите да бъдат 

информирани във връзка с начина на приравняване към изискванията относно екологичното 

земеделие (иновативни технологии в борбата с болестите и вредителите, в животновъдството и 

др.), както и по отношение на начина за оползотворяване на екологично производството. 

Други полезни теми на курсовете за вписаните в екологичното земеделие оператори са 

следните: маркетинг на екологичните продукти (51% от запитаните), финансовото управление 

на земеделското стопанство (34% от запитаните) и управлението на човешките ресурси (15% от 

запитаните). Посега, подобни курсове cъс свързани теми с екологичното земеделие не са 

проведени от релевантните институции, oрганизации или същности за областта на 

екологичното земеделие, като те съсредоточават своите подготвителни дейности около 

техническите тематики, съответстващи на екологичните селскостопански практики. 

 

6. Анализ на инициативите, свързани с преноса на знания в 
областта на екологичното земеделие в трансграничния регион 

Преносът на знания в областта на екологичното земеделие представлява ключов 

елемент за развитието нa този сектор, съответно за улесняване процеса на конверсия, изминат 

от новите вписани оператори и за идентифициране на нови техники и методи, които да 

подкрепват запазването на екологичното сертифициране за операторито, които не са 
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приключили периода на конверсия. Изразът „пренос на знания” трябва да се разграничава от 

предадените информации чрез дейностите за обучение или информиране, като преносът на 

знания предполага висока степен специализация спрямо обсъдените теми и тематики. 

Преносът на знания може да се реализира на различни планове: между институции/профилни 

единици, между институции/ единици и земеделци или между земеделци.  

По отношение на преноса на знания между институци той е релевантен при положение, 

че участват изследователски институти и станции в областта на земеделието, включително 

екологичното земеделие, като те имат способност да развиват нови методи и техники за 

повишаване на производството или за подобряване качеството на получените продукти. От 

събраните информации не са идентифицирани развити досега инициативи/мероприятия, които 

да предполагат сътрудничество между институциите и същностите, действащи в областта на 

екологичното земеделие в трансграничния регион Долж – Видин – Moнтанa – Враца. 

Преносът на знания между институции и земеделци се осъществява главно посредством 

писмени публикации, безплатно разпределени или посредством онлайн информациите. На 

нивото на окръг Долж тази дейност е задача на ОСД.  

Важно средство за улесняване на преноса на знания в областта на екологичното 

земеделие са внедренитена териториално ниво проекти от различни институции и/или 

организации, финансирани с фондове на ЕС. В рамките на предходните програмни периоди не 

са били финансирани и внедрявани проекти за трансгранично сътрудничество на нивото на 

окръг Долж, които да имат предвид преноса на знания и добри практики в областта на 

екологичното земеделие. През настоящия програмнен период 2014 г. – 2020 г. са подбрани и в 

ход на внедряване два проекта с финансиране посредством Програмата Interreg V-A Румъния-

България относно насърчаване на екологичното земеделие на трансгранично ниво:  

- проектul 16.4.2.109 „Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio 

agriculture, bio products processing and connected services”/„Incubator virtual 

трансграничн за насърчаване на заетостта в областта на екологичното земеделие, 

преработване на екологичните продукти и свързаните услуги” (лидер на партньрство 

Румънско Движение за Качество - RO; партньор Национален Център за информираност – 

BG), в рамките на който е разработено настоящото проучване; 

- проект 16.4.2.070 „Green Jobs Network“ - Promoting Ecotourism and Organic Agriculture as 

Innovative Mecхаnisms for employment and local sustainable development in the Rural areas 

in the  Romania-България Cross-Border area/"Green Jobs Network" – насърчаване на 

екотуризма и нa екологичното земеделие като новаторски механизми за заетост и 

устойчиво развитие на местно ниво в селските райони в трансграничния регион 

Румъния-България (лидер на партньрство град Lyaskovets – BG; партньор Местен Съвет 

Виделе – РУ)  

Преносът на знания между земеделците е улеснен в рамките на различните органирани 

на местно, окръжно, национално или международно ниво мероприятия от институциите или 

организациите, действащи в сектора на екологичното земеделие. На нивото на окръг Долж 
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ежегодно са организирани няколко панаира и изложения, визиращи и компонента на 

екологичното земеделие, като най-важните от тях са: 

- Панаир Aгротекс, организиран от ТПЗП Долж започвайки от 1991 г., в рамките на който 

участват производители на селскостопански оборудвания и съоръжения, доставчици на 

посадъчен материал, доставчици на инсталации, които се използват в пчеларството, 

овощарството и др. 

- Пчеларски Панаир Крайова, организиран от Stupina BIA, Община на град Крайова и 

Окръжен Съвет Долж, започвайки от 2014 г., в рамките на който участват 

производители, преработватели и търговци на пчелни продукти. 

През 2017 г., Община на нрад Крайова организира първо издание на Панаира Aгро 

Олтения, като това беше главното мероприятие за среща и установяване на контакти между 

фермерите, специалистите, мениджърите и властите в областта на земеделието и хранително-

вкусовата промишленост, с представяне на технологиите, продуктите и проектите в развитие. 

В съседните области в България, в съотвествие с информациите, налични на 

уебстраницата на ТПЗП България21 започвайки от 2010 г. ежегодно се организира едно 

профилно мероприятие, съответно Международното Изложение «Пчеларство» в град Плевен.  

7. Анализ на силните и слабите страни, препятствията които 
трябва да бъдат преминати и възможностите възможностите за 
развитие нa сектора на екологичното земеделие и свързани 
услуги 

Стратегическото планиране на ефективни и практични действия или мерки за развитие 

на определен сектор може да се осъществява само в условията на осъществяването задълбочен 

анализ на сегашния контекст. Свързващият елемент между анализа на контекста и плана за 

действие e SWOT анализа, съответно анализ на силните страни, слабите страни, споменатите 

възможности и заплахи в анализирания сектор. В настоящия случай, анализираният сектор e 

екологичното земеделие и свързаните услуги в окръг Долж, а неговият SWOT анализ е 

представен както следва. 

 

Силни страни Слаби страни 

Благоприятни почвени и климатични условия на 

нивото на окръг Долж за екологичи 

селскостопански дейности, визиращи зърнено-

житни растения (пшеница, царевица), 

маслодайни растения (слънчоглед и рапица), 

люцерна, ябълки, пчеларство. 

Намаляване  с над 55%, в продължение на 3 

Увеличаване количеството химически торове и 

инсектициди и нa площите, на които те се 

използват. 

Намаляване количестовото на естествени торове и 

нa площите, на които се нанасят. 

Ниска представителност нa екологичното 

земеделие на окръжно ниво от перспектива на 

                                                           
21

 http://www.bcci.bg/fairs/calendar/branches.htm 
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Силни страни Слаби страни 

години, нa неизползваната обработваема площ. 

Висока производителност в пчеларския сектор 

за периода 2014 г. - 2016 г. (+59,4% увеличаване 

нa производство) 

Намаляване на количеството хербициди и на 

площите, върху които се нанасят. 

Увеличаване броя на сертифицираните 

оператори в екологичното земеделие през 

първата половина на 2017 г. 

Установяване на екологично сертифицираните 

дейности на нивото на производителите, 

съответно повишаване степента осъзнаване от 

операторите спрямо най-уместната 

производствена типология (намаляване броя 

оператори cъс сертифициране за няколко 

дейности или повече площи с различен статут 

(екологичен или в конверсия). 

Увеличаване броя сертифицирани оператори в 

пчеларството, започвайки от 2014 г. (през 

първата половина на 2017 г., броят пчелари, 

вписани в екологичното земеделие се удвоява 

спрямо 2016 г.). 

Увеличаване броя de оператори и нa площите, 

приключили периода на конверсия и получили 

екологично сертифициране за периода 2014 г. - 

2016 г. 

Разнообразяване на вписаните продукти в 

екологичното земеделие, през 2016 г. 

Увеличаване броя пчелни рояци сред 

екологично сертифицираните оператори за 

периода 2015 г. – 2016 г. 

Функционирането на две изследователско-

развойни единици в земеделската област на 

територията на окръг Долж, организирани са 

изследователски станции: SCDA Шимник и 

Изследователско-развойна станция за Културите 

използваните площи (през 2016 г. 0,21% от общата 

култивирана площ е включена в екологичното 

земеделие). 

Малък брой екологично сертифицирани оператори 

в животновъдството. 

В окръг Долж няма нито един оторизиран 

доставчик на семена и посадъчен материал, 

използуеми в екологичното земеделие.  

Ниска степен информираност на екологично 

сертифицираните оператори по отношение на 

възможностите за сътрудничество и сдружаване. 

Ниско ниво развитие на сдруженията, особено тези 

отнасящи се до сертифицираните оператори в 

екологичното земеделие (има само една 

организация екологично сертифицирани 

производители, действащи в пчеларския сектор). 

Броят търговци и екологично сертифицирани 

преработватели в окръг Долж e много малък (през 

първите 6 месеца на 2017 година е вписан само 

един търговец на екологични продукти и нито един 

преработвател). 

Намаляване на сертифицираните площи сред 

операторите, запазили екологичното 

сертифициране. 

Намаляване броя пчелни семейства сред 

екологично сертифицираните оператори за 

периода 2014 г. - 2016 г. 

Малък брой активните местни единици, 

изпълняващи спомагателни услуги за 

селскостопанско производство в окръг Долж. 

Липса на списък или централизирана база данни, в 

която да бъдат вписани доставчиците на 

спомагателни услуги, съвместими със 

селскостопанските практики. 

Намален брой проекти по професионална 

подготовка на местно ниво на специфични теми за 
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Силни страни Слаби страни 

Растения върху Пясък (SCDCPN) Дъбулени. 

Относително високо ниво квалификация на 

вписаните оператори в екологичното земеделие 

в окръг Долж (най-малко 60% за завършили 

специфични курсове в областта) 

Oрганизиране на три годишни панаири и 

изложения на нивото на окръг Долж, които се 

отнасят главно до екологичното земеделие и в 

рамките на които участват различни 

производители, преработватели, търговци, 

специалисти, мениджъри и власти в областта на 

земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост. 

екологичното земеделие. 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности Заплахи 

Внедряването на Общата селскостопанска 

политика за периода 2014 н. – 2020 г., на нивото 

на ЕС и на Стратегията за развитие на 

агрохранителния сектор за среден и дълъг срок 

2020 г. – 2030 г., на национално ниво. 

Единният пазар на ЕС на реализация и търговия 

на екологичните продукти. 

Националната законодателна рамка фактически е 

представена подробно, c оптимална степен 

стабилност и представлява висока степен 

съгласуваност с Правилниците ЕС в областта на 

екологичното земеделие. 

Наличието на логото на ЕС и на Румъния за 

екологично земеделие, обезпечаващи повишена 

степен видимост и лесно идентифициране от 

потребителите нa екологичните продукти. 

Въвеждане в производството на индивидуалните 

земеделски стопанства на нови сортове грозде и 

плодове, за които има търсене на вътрешния, но 

особено на външния пазари (например черни 

Разпространяване на релевантните информации 

относно екологичното земеделие в голям брой 

разработени на национално ниво законодателни 

документи. 

Многобройните изисквания, които трябва да се 

изпълняват и на документите, които трябва да се 

попълват и изпращат за получване на 

екологичното сертифициране. 

Климатичните промени, генериращи крайни 

метеорологични явления (градушка) и 

опустиняване, причинено от липсата на валежи 

през лятото. 

Високи разходи, наложени от преминаването към 

екологични земеделски практики и последващото 

им запазване. 

Случайни контаминации на сертифицираните 

площи от други производители, развиващи 

конвенционалн земеделски дейности. 

Консервативният манталитет на земеделците в 
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боровинки, малини, лешници, облепиха). 

 Компенсаторните плащания за площ от страна на 

АПИЗ за вписани в екологичното земеделие 

оператори, посредством Мярк 11 нa НПРСР 2014 

г. – 2020 г. (финансирани посредством Стълб II на 

ОСП). 

Единните плащания за площ, финанси 

посредством Стълб I на ОСП. 

селската среда (особено лицата над 50 годишна 

възраст) и въздържаността спрямо конверсията 

към екологични земеделски практики. 

Cъревнованието на международно ниво в сектора 

на екологичното земеделие. 

 
8. Изводи и препоръки относно бъдещето на сектора екологично 
земеделие и свързаните услуги, в сегашния социо-икономически 
контекст, ролята на този сектор повишаване заетостта и 
подвижността в трансграничния район  

Вследствие на анализа на контекста и на еволюцията на екологичното земеделие, 

съответно свързаните услуги и нивото на обучение нa сертифицираните оператори в окръг 

Долж, възможно е формулирането на следните изводи и препоръки: 

 

Изводи 

 Окръг Долж се възползва от благоприятни климат и релеф за практикуване на екологичното 

земеделие, особено имайки предвид следните дейности/продукти: зърнено-житни растения 

(пшеница, царевица), маслодайни растения (слънчоглед и рапица), люцерна, ябълки, 

пчеларство. Въпреки всичко това, еволюцията на сектора на екологичното земеделие 

представлява бавен процес, като използваните площи представляват под 1% от общата 

земеделска площ.  

 Производството от екологичното земеделие има възходящ тренд, но възможността за 

преработване и продажба на тези продукти на нивото на окръга е много ограничена. 

 Установява се висока степен нестабилност на списъка оператори, запазващи екологичното си 

сертифициране имайки предвид, че  през 2016 г., само 55% от сертифицираните оператори 

преди 2 години са били още вписани в областта на екологичното земеделие. Също така, 

установява се тенденция за стабилизиране и специализиране на сертифицираните 

производители, посредством намаляване средния брой сертифицирани продукти или 

дейности/оператор. 

 На окръжно ниво културата на партньорствата е недоразвита, особено в областта на 

екологичното земеделие където има само една организация производители, в пчеларския 

сектор. Впрочем, през последните години, пчеларският сектор представлява единственият 

отрасъл на екологичното земеделие, зарегистрирал значителен напредък и прилича все 

повече производители.  
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 Сертифицираните оператори не притежават достатъчни информации във връзка с 

възможността за използването на тези свързани услуги или по отношение на новите 

производствени техники, произтичащи от изследователската дейност. 

 Степента обучение на сертифицираните оператори e относително висока, особено поради 

приетите мерки на национално ниво относно задължителното участие в подготвителните 

програми в тази област за получаване на компенсаторните плащания. 

 

 Недостатъчни канали относно плащанията за площ и компенсаторните плащания, които 

ежегодно могат да се получават от екологично сертифицираните оператори и препоръчва се 

планирането на информационни кампании, включително в малките общини в селските 

среди. 

 Необходимо е прилагането на маркетингови мерки за екологичните продукти, с оглед 

осъзнаване от  крайните потребители на ползите от екологичните продукти. 

 Развитието на безплатните услуги за подпомагане на сертифицираните оператори или за 

периода de конверсия с организиране на курсове или предоставяне на специализирани 

консултации. 

 Насърчаване на възможностите за финансиране в рамките на програмите с  финансиране от 

фондове на ЕС за създаване на групите производители и на късата снабдителна верига. 

 Oрганизиране на профилни панаири, конференции и изложения на трансгранично ниво за 

производители, преработватели, търговци и доставчици на свързани услуги (включително 

изследователски станции в областта) 

 

* * * * * * * * * *  
 

Рамката за развитие нa екологичното земеделие на нивото на окръг Долж e 

благоприятна, като има разширени площи земеделски, които биха могли да бъдат интегрирани 

в този сектор в условията на подробно и постоянно информиране нa земеделците относно 

приложимите земеделски практики, новите развити техники в областта и възможностите за 

получаване на субсидиите и за реализация нa екологичните продукти на националния и 

международния пазар. Също така, ключов елемент за развитието на този сектор e насърчаване 

на ползите и маркетига на местните екологично сертифицирани продукти, сред потребителите 

и търговците. Установява се наличието висока степен специализация на човешките ресурси в 

окръг Долж в областта на екологичното земеделие, като законната рамка способства и 

поощрява професионалната подготовка и обучаването на операторите в тази област. 

Следователно, имайки предвид и значителната пропорция на населението в окръг Долж, заето 

в земеделския сектор, обезпечени са предпоставките на ефективен преход нa 

конвенционалноите земеделски практики към екологичните земеделски практики. Наличието 

на акредитиран КО, който действа в окръг Долж и дейността на ОСД Долж ще обезпечат 

улесняването на преноса на информации към местните земеделци, заинтересовани от 

вписването в екологичното земеделие. Развитието на този сектор предполага в същото време, 
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внедряване на специфични мерки за създаване и разширяване на сдружителните мрежи и на 

партньорствата. Интеграцията на Румъния и България в ЕС, респективно техният достъп до 

единното пространство на движение на европейско равнище, позволява планирането на 

мерките за сътрудничество, включително от трансгранична перспектива. Партньрствата между 

производители, преработватели, търговци и институции, действащи в сектора на екологичното 

земеделие биха могли да фундаментират устойчивата еволюция на сектора от гледна точка на 

създаването на нови работни места, повишаване на производителността и приходите на 

селскостопанските стопанства и разширяването на пазарите на реализация a екологично 

сертифицираните продукти. Впрочем, създаването на мрежа за сътрудничество на 

трансгранично ниво и внедряването на съвместни инициативи за насърчаване или за пренос на 

знания и новаторски техники могат да представляват необходимият стимул за превръщането на 

екологичното земеделие от дейност, която се възприема за „нишова” в символ на икономиката 

на окръг Долж. 

 


