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ГЛАВА I. 

 
 ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНВЕРСИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ТЕНДЕНЦИИ   
 
Екологично земеделие (наричано и органично или биологично) се 

появява вследствие на отрицателни ситуации, причинени от прекаленото 
използване на химическите торове за наторяване на растенията, нa 
пестицидите за защита на растенията, както и на биостимулаторите (растежни 
хормони, антибиотици) в храните на животните. Тази алтернативна система се 
налага в наши дни като модерна практика, създаваща нова концепция за 
живота, работата и земеделието, c висока ефективност и която може да 
обезпечава продукти в съответствие с все по-взискателните изисквания на 
потребителите. 

Екологичните практики могат да бъдат възприети по собствено 
убеждение или повлияни от съвременната действителност (увреждането на 
околната среда), от любов към здравословен начин на живот и не на последно 
място поради чисто икономически съображения. Независимо какви са 
причините за преминаване към екологичното земеделие, екологизирането на 
ресурсите и агрохранителните ресурси е от особено значение за минимизиране 
на вредните ефекти от земеделските практики върху околната среда и 
здравето на потребителите. Все пак, въодушевилите екологичното движение 
идеали от земеделието на предишните десетилетия започват да минават на 
заден план спрямо финансовите стимули, предоставени от европейските 
органи, а демаршите за здравословен живот и околна среда значително са 
повлияни от търговския интерес и от начина на организиране на пазара.  

Проучванията относно реакицята и възприятието на потребителите по 
отношение на екологичните продукти представляват постояннo занимание, 
както за публичния така и за частния сектор, в държавите членки на 
Европейския Съюз, но и за държавите, стремящи се към членство. Избирането 
на екологичните продукти, съществено измерение на потребителското 
поведение, налага проучването на поведенченските предпочитания и практики. 
За получаването на екологични реколти не е достатъчно използването на 
специфичните техники. Потребителите се оплакват все по-често от сигурността 
на хранителните продукти и качеството на храната, информирайки се все 
повече във връзка с тези въпроси. От друга страна, производителите трябва да 
докажат, че продадените на пазара продукти и използваните за тяхното 
производство мощности отговарят на нивото на изискванията на  потребителя. 
Eтикетирането представлява ориентировъчен инструмент в този смисъл,  а 
сертифицирането означава, че може да се докаже, че етикетът изтъква една 
действителност. 
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За гарантиране на автентичността на екологичните продукти има много 
ясно законодателство по отношение на всички етапи, през които трябва да 
мине един продукт за дa получи наименованието „екологичен”. По този начин, 
акцентът се поставя първо върху суровината, която трябва да се култивира 
/отглежда в екологична система и която трябва да получава редица  
сертифицирания за дa стигне на рафтовете на магазините, съответно в 
кошницата покупки на потребителя. 

За получаването на земеделски продукти, които може да се продават с 
надписа „екологичен продукт”, носещ специфичните етикети и лого, преди 
всичко земеделското стопанство трябва да мине най-напред период на 
конверсия. Конверсията към екологичното земеделие представлява периодът 
от време, за който се осъществява преминаването от системата на 
конвенционалното земеделие към системата на екологичното земеделие. В 
продължение на този период се прилагат специфичните за екологичното 
земеделие правила. 

Конверсията e необходима за постепенно преминаване от 
конвенционалната система към екологичната, като през този период се 
усвояват специфичните методи и техники за култивиране, обезпечава се 
необходимата материална база, а почвата придобива типичните характеристики 
за експлоатирана в екологичната система площ, тоест са отстранени 
замърсяващите вещества от почвата, водата и растенията. 

За преминаване към екологичното производство предварително се 
разработва план за конверсия, който може да се изготви на нивото на фермата 
или ясно разграничена площ земя и която всяка година минава процес на 
оценяване в рамките на проверка. Всички компоненти на плана на конверсия се 
установяват заедно с органа за проверка и сертифициране, в съответствие с 
действащото законодателство. През периода на конверсия, планът на 
конверсия трябва да се прилага на практика, а всички действия, операции и 
дейности по конверсията са записани в специален регистър, наречен „Дневник 
на фермата”. Също така, фермерите трябва да представят своята дейност във 
фермата на контролни посещения, осъществени от органа за проверка и 
сертифициране с цел проверка на съответствие с разпоредбите на действащото 
законодателство по отношение екологичното производство.  

Процесът на конверсия се осъществява за достатъчен период от време, 
за който се осъществява „приспособяване”, както на eкoсистемата, така и на 
фермера. Вследствие на процеса на конверсия, почвата, земеделските 
култури, реколтата и животните трябва да придобият специфичните качества 
на екологичното производство. Периодът на конверсия e от поне две години 
преди сеитбата или, в случая на пасищата и на многогодишните фуражи, от 
поне две години преди използването на тези продукти като фуражи, получени 
от екологичното земеделие. В случая на многогодишните култури, други освен 
фуражи (овощни и лозарски плантации), периодът на конверсия e от поне три 
години преди първата реколтa екологични продукти (www.madr.ro).  

http://www.madr.ro/
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За животни, задължителният период на конверсия е както следва: 
•12 месеца в случая на конете и добитъка, включително видовете Bubalus 

и Bison, за производство на место и за всеки случай поне три четвърти от 
продължителността на техния живот; 

•6 месеца в случая на дребните преживни животни и в случая на cвинете 
и на животните и на млекодайните животни; 

•10 седмици в случая на домашните месодайни птици, отглеждани в 
стопанството преди навършването на три дена живот; 

•6 седмици в случая на домашните яйцедайни птици (www.madr.ro).  
Периодът на конверсия може да бъде намален от органите за 

сертифициране при положение, че са изпълнени определени условия и също 
така може да бъде удължен ако почвата е заразена с неразрешени продукти за 
екологичното производство. В някои случаи може да се мине директно към 
екологичното производство, ако подложените на конверсия площи земя са 
естествени площи или земеделски, върху които не са използвани забранени 
вещества в рамките на екологичното производство. В подобен случай, 
периодът на конверсия може да се смята и със задна дата само при положение, 
че са представени задоволителни доказателства пред компетентния орган, 
потвърждаващи изпълняването на условията за период от поне три години. 
(www.madr.ro). 

Екологичното производство се сертифицира когато, в края на  периода на 
конверсия, всички специфични за екологичното земеделие изисквания са 
спазвани. Следователно, когато вследствие на извършените проверки от 
Органа за проверка и сертифициране, към който е присъединен, фермерът е 
спазил всички специфични за екологичното земеделие производствени 
правила, той ще получи сертификатът за екологичен продукт и ще може да 
етикетирa своите продукти c надписа „екологичен продукт”. Това му 
предоставя правото да оползотворява полученото производство на специфични 
за екологичните продукти цени. 

 
Действителност и тенденции в екологичното земеделие 
Екологичният сектор започва бързо да се развива в целия свят, като 

населението проявява реален интерес спрямо намаляването на рисковете, 
които биха могли да причиняват земеделските практики за здравето на хората 
и за околната среда. В световен мащаб, но особено в Европа, се очертава 
истинско движение за производство на агрохранителни продукти с чисти, 
незамърсяващи техники и без химически вещества. 

На световно ниво, развитието на екологичната земеделска система се 
намира във възходящ тренд с научно аргументирани мотивации, визиращи 
между други качеството, безопастността на потреблението и хигиенично-
санитарната стойност. 

Обемът на световния пазар на екологичните продукти e оценен в наши 
дни на приблизително 75 милиарда $ годишно. До 2020 година би могъл да 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/
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достигне търговския оборот от 200-250 милиарда $ годишно (www.bioagro.ro). 
Този благоприятен на развитието на екологичното земеделие контекст се 
дължи, в голяма част, на интереса на потребителите да видят изложени 
здравословни продукти и да опазват повече околната среда. Успоредно с това, 
официалните административни служби постепенно минават към признаването 
на екологичното земеделие, което въвеждат сред темите за изследване и за 
което приемат адекватно законодателство. 

Предназначените за екологично земеделие площи прогресивно се 
увеличават за периода между 2007 г. – 2015 г., като стигат до 50,9 милиона 
хектара, като екологичните производствени техники се практикуват в близо 180 
държави. Броят на екологичните оператори през 2015 година е от 2,4 милиона, 
като повечето от тях са разпространени в Aзия (35%) и Африка (30%), като в 
топкласацията се намират 3 държави като Индия, Eтиопия и Мексико. В Европа, 
отношението на потребителите спрямо екологичните хранителни продукти e 
превъзходно. Съобразно предоставените данни от консултантите по мониторинг 
на екологичните продукти, Европа e най-големият и развит екологичен пазар, 
обединяващ над 50% от глобалното потребление. Екологично култивираните 
площи се увеличават от 4,5 милиона хектара (през 2000 година) на 12,7 милиона 
хектара през 2015 г., докато стойността на пазара на екологичните продукти 
достига 29,8 милиарда евро, в сравнение с 26,2 милиарда евро през 2014 
година (http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017.html). 

Търсенето на екологични хранителни продукти постоянно расте 
понастоящем и това търсене обуславя поведението на потребителите и на 
промишленостите, упражнява своето влияние върху законодателната рамка. 
През последните години, европейските потребители проявяват нарастващ 
интерес към качествените земеделски и хранителни продукти. В Румъния са 
идентифицирани особени възможности за внедряване на практиките на 
екологичното земеделие, както поради намаляване нивото на нанесените 
химически вещества в земеделието, така и поради контекста на повишаване 
през последното десетилетие на търсенето на екологични продукти на 
западния пазар. 

Екологичните продукти покриват широка гама хранителни продукти: от 
плодове, зеленчуци, месо до напитки и млечни продукти. Пазарът на тези 
продукти постоянно расте и предполага внимателна проверка, както и редица 
гаранции. Нуждите от потребление на хранителни продукти са повлияни от 
редица фактори от ендогенно естество (възраст, пол, психическа дейност, 
упражнено физическо усилие, характеристики на метаболизма и др.), редом с 
фактори от ексогенно естество (климат, условия на живот и др.), определящи 
разграничаването на индивидуалното търсене на хранителни продукти, както 
от количествена, така и качествена гледна точка. 

Teнденциите в потреблението на храни постоянно имат възходяща 
еволюция, както по отношение на търсенето, така и на предлагането на 
екологични хранителни продукти; на нивото на целия пазар екологични 

http://www.bioagro.ro/
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017.html
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хранителни продукти (на глобално ниво, но и на нивото на ЕС или по-
специфично, в рамките на румънската икономика), тенденциите в еволюцията 
постоянно са възходящи въпреки че мнозина от другите пазари са се свили. 
Този тренд се зарегистрира, както на нивото на търсенето, така и на нивото на 
предлагането, въпреки че цените за тези категории стоки е по-висока 
отколкото цената на подобните конвенционални продукти. 

Изразено в проценти, ако през 2012 година, датчаните, люксембургците, 
австрийците, шведите и германците са били сред първите европейци при 
потреблението на био продукти, през 2015 година най-голямото потребление за 
глава от населението се зарегистрира в Швейцария, Дания, Швеция, 
Люксембург, Лихтенщайн и Австрия. От гледна точка на търговския оборот, на 
първо място в Европа се намира био пазара от Германия, последван от Франция 
и Обединеното Кралство. На световно ниво, процентното разпределение на 
продажбите на екологични продукти през 2015 година се намира на най-високи 
нива в САЩ, Германия и Франция (http://www.organic-
world.net/yearbook/yearbook-2017.html). 

В рамките на Европейския Съюз, стандартите за биоземеделските 
продукти са установени по закон и стриктно се забранява злоупотребата в 
използването на изразите „органичен”, „био” или „екологичен”. За 
сертифицираните биопродукти са определени отделни етикети с надписи, лесно 
разпознаваеми от потребителите.  
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ГЛАВА II. 

СТЪПКИ (ETAПИ) В КОНВЕРСИЯТА ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 

ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ   

Развитието на пазара на биопродукти може да се реализира чрез 
създаване на търговски политики, приспособени към спецификата на всеки 
регион, като се има предвид степентта на градоустройство, наличните 
професионални категории, от степента на засягане на околната среда и 
включително чувствителността на жителите на определен район спрямо тази 
проблематика (К. Самуил, 2007 г.). 

Преминаването от конвенционалното силно химизирано и интензивно 
земеделие към екологичното земеделие представлява биодинамичен процес за 
създаване на устойчива и саморегулираща се земеделска система. Първата 
година, през която се прилагат принципите и технологиите на екологичното 
устойчиво земеделие се нарича „нулева година” или „година на дефицит”. 
Периодът на конверсия трябва да бъде достатъчно дълъг за значителното 
повишаване на плодовитостта на почвата и за възстановяване баланса на 
eкoсистемата. Вследствие на процеса на конверсия, почвата, земеделските 
култури, реколтата и животните трябва да придобиват специфичните качества 
на екологичното производство. 

С цел избягване на масовото завръщане на фермерите към методите на 
конвенционалното земеделие, трябва да бъдат подкрепени както мерките за 
конверсия, така и мерките за запазване на методите на екологичното 
земеделие. Плащанията трябва да допринасят за покриване на понесените 
допълнителни разходи и нa загубите в приходите, генерирани от споразумения 
и да покриват само споразуменията, надвишаващи релевантните задължителни 
стандарти и изисквания. Член 29 от Правилника ЕС 1305/2013 предвижда, че 
помощта за екологично земеделие ще се отпуска за хектар земеделска площ на 
фермерите или групите фермери, доброволно ангажиращи се да минат 
посредством конверсия към практики и методи на екологичното земеделие или 
да запазят тези практики и методи, така както те са определени в Правилника 
(ЕО) № 834/2007. 

В Румъния, избиращите системата на екологичното земеделие фермери 
се възползват от значителни субсидии, посредством Мярка 11 НПРСР 2014-2020 
за следните категории екологични производства:  

- Земеделски култури на обработваеми площи (включително фуражни 
растения);  

- Зеленчуци;  
- Овощни градини;  
- Лозя; 
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- Билкови и ароматни растения; 
- Многогодишни пасища (http://www.apia.org.ro).  
Специфични изисквания по избираемост:  
- бенефициентите трябва да спазват специфичните на екологичното 

земеделие практики на земеделските площи предмет на споразумението, за 
целия период, през който се развива; 

- бенефициентите трябва да запазят сертифицирането на площите, 
предмет на споразумението за конверсия с методите на екологичното 
земеделие за период от поне 5 години от подписването на съответното 
споразумение;  

- бенефициентите водят отчетност на земеделските дейности, свързани с 
внедряването на споразуменията;  

- в случая на многогодишните пасища, за които се сключват тези  
споразумения, за целия период на споразумението се обезпечава минимална 
бройка животни от 0,3 UVM/ха;  

- бенефициентите трябва да доказват усвояването на необходимите 
компетентности за внедряване на споразуменията или се ангажират да получат 
необходимите познания и информации или да обезпечават необходимия опит в 
областта на внедряването на споразуменията относно екологичното земеделие 
чрез консълтингови услуги или консултации, визиращи поне въпросите 
свързани с идентифицирането на земеделските площи, попълването и 
подаването на споразуменията и исканията за плащане, приложимите на ниво 
ферма мерки за управление, необходими за съответствие с основните 
изисквания и специфичните за споразуменията изисквания. Доказването на 
притежаваните необходими познания и на релевантните информации или 
обезпечаването на необходимия опит трябва да се осъществява разграничено, 
както следва:  

a. преди извършването на първото плащане, за фермерите cъс 
споразумения за по-големи площи от 300 ха.; 

б. преди извършването на II-рото плащане, за фермерите cu 
споразумения за площи до 300 ха.  

Фермерите, желаещи да осъществят преминаването от конвенционалното 
земеделие към екологичното са длъжни да изминат определени специфични 
стъпки. Освен необходимите инвестиции в оборудвания, семена или/и животни, 
фермерите трябва да преорганизират площите, оборите и съседните 
пространства. В продължение на целия процес на придобиване на един 
екологичен продукт, операторите трябва постоянно да спазват установените в 
европейското и националното законодателство правила. Те трябва да 
представят своята дейност за контролни посещения, проведени от контролните 
органи с цел проверка на съответствието с разпоредбите на действащото 
законодателство по отношение на екологичното производство. Вследствие на 
извършените проверки от контролните органи, операторите, които са спазвали 

http://www.apia.org.ro/
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производствените правила ще получат сертификата за екологичен продукт и ще 
могат да етикетират своите продукти с надписа „екологичен продукт”. 

Най-важните стъпки към създаване на екологична ферма (представете 
подробно както следва) са информиране, обезпечаване на необходимите пари 
за инвестиции, както и цялостното спазване на плана за конверсия (www.eco-
ferma.ro). 

 
2.1. Първа стъпка: Информираност/Teстване. Обезпечаване 

подкрепата на семейството и на финансовите ресурси, необходими за 
развиване на дейностите. 

Фермерите, желаещи да осъществят прехода от конвенционалното 
земеделие към екологичното трябва да бъдат добре информирани. 
 Следователно, за дa поеме по този път един фермер трябва да бъде запознат с 
предимствата и недостатъците от практикуването на тази система, да 
притежава знания в областта на екологичното земеделие, да съставя 
средносрочен план за действие и постоянно да бъде в течение с националните 
и европейските регламентации в областта. 

Самото информиране, съответно тестването на екологичната система, 
може да се осъществява посредством: 

- сдруженията по опазване на околната среда и екологичното земеделие; 
- изследователски институции и станции; 
- образователните институции; 
- списания, книги, листовки и др.; 
- участие в „дни на отворените врати”, организирани в екологичните 

ферми /единици; 
- подготвителни курсове и други. 
Усвояването на минималните теоретични знания относно екологичното 

земеделие e задължително, имайки предвид факта, че един биоземеделец 
трябва да бъде по-подготвен отколкото традиционния. Фермерът трябва да се 
информира във връзка със системата на екологичното земеделие от следните 
структури: НАЕП – Национална агенция за екологични продукти (във връзка 
със законодателната рамка); НФЕЗ – Национална федерация за екологичното 
земеделие (във връзка с производствената система, трансформиране, 
сертифициране, конверсия). 

Също така, в рамките на тази първа стъпка информиране/тестване много 
важен аспект е свързан с консултирането и участието на всички членове на 
семейството за създаване на екологичната ферма, единицата за обработване 
на aгроекологичните продукти, нa свързаните с националната и/или 
международната търговия дейности cъс земеделски продукти и екологични 
хранителни продукти и др., съответно за намерението за консумиране на 
екологични хранителни продукти. Tрябва да се обезпечават финансовите 
ресурси за извършване на специфични инвестиции, определени от 
практикуваните в екологичното земеделие производствени техники. Също така, 

http://www.eco-ferma.ro/
http://www.eco-ferma.ro/
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трябва да се има предвид и факта, че през период на конверсия към 
екологичното земеделие фермерът не може да продава земеделски продукти 
като екологични, следователно не може да ги продава на по-висока цена. 

  
2.2. Втора стъпка: Проектиране на екологичната ферма и влизане в 

процеса на конверсия 
Екологичната ферма трябва да се проектира в съответствие с  

изискванията и правилата на екологичното земеделие. Тази организация на 
фермите трябва да се основава на SWOT анализ (анализ на силните страни, нa 
слабите страни, нa възможностите и на заплахите). 

За целта на влизане в процес на конверсия трябва да бъде избран 
контролен орган от списъка на одобрените от MЗРСР. Заедно с контролния 
орган се сключва договор за сертифициране, с който фермерът се ангажира да 
спазва действащите правилници във връзка с метода на екологичното 
производство, преработка, продажба, складиране и етикетиране на 
екологичните агрохранителни продукти, разработва се план на конверсия и 
започва неговото внедряване във фермата. 

В производствения етап на екологичното земеделие забранено е: 
употребата на генетично модифицирани организми (ГМО) и техни деривати, нa 
синтетичните торове и пестициди, нa растежните стимулатори и регулатори, 
хормони, антибиотици. По време на етапа на преработка на хранителните 
продукти, на приготвянето на екологични хранителни продукти, ограничава се 
използването на добавки, допълнителни вещества и химически синтетични 
вещества. 

Упълномощеният контролен орган с провеждането на проверките на 
конверсията, екологичните практики във фермата и със сертифицирането на 
получените продукти в съответствие с екологичните производствени правила и 
действащите законодателни норми участва в проверителните процедури 
независимо спрямо всякакъв търговски интерес. Също така, контролният орган 
e длъжен да взима всички мерки за запазване поверителността на поетите от 
единицата информации по време на проверката и дa не ги разкрива на трети 
лица без съгласието на съответния клиент.  

Инспекторът има право на достъп и да получава необходимото 
съдействие във всички сектори на производството, съхраняването, 
складирането, преработката и др. в рамките на проверената ферма, да 
получава и да анализира релевантни документи и да взима проби за анализ на 
почвата, продуктите и др. Инспекторът не действа в качеството на консултант 
за избягване генерирането на конфликти на интереси. Той може да предостави 
индикации във връзка с отклоненията от определени стандарти, но няма да 
предоставя информации за начина, по който могат да се подобряват 
дейностите във фермата. 

Един контролен орган развива своята дейност по определена процедура. 
Главната цел на тази процедура е определяне на най-адекватните методи, 
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съответстващи на изикваните от клиентите области за сертифициране за 
техните продукти, започвайки от първата среща до окончателното решение във 
връзка със сертифицирането. Накратко, след получаване на искането от 
клиента, съставя се оферта и след одобряването й се подписва договор; 
вследствие на развитието на договора извършва се оценка, последвана от 
решението за издаване на сертификата. С цел запазване на съответствието с 
правилата по сертифициране след това се организират и провеждат посещения 
за мониторинг. Тази процедура е актуализирана в случай, че възниква всякаква 
промяна в правилниците за сертифициране. Също така, тази процедура може 
да се актуализира в случая на изменения, възникващи в система на управление 
на съответния контролен орган. 

За осъществяване на проверката на полето на земеделските 
производствени операции, инспекторът трябва да измине цялата операция на 
кандидата за оценка на практиките за култивиране. Кандидатът е помолен да 
представи на инспектора всички записи за земеделските практики и на 
мощностите, допринасящи за производството на стоките, предмет на 
сертифицирането. Те включват самата ферма, съседните зони, 
допълнителните мощности и оборудванията, като например складителната 
зона, трактори, селскостопански машини и, също така, площи, съоръжения и 
оборудвания, дори и тези невключени за сертифициране. 

За провеждането на проверката на полето на преработвателните 
мощности, инспекторът трябва да оценява технологичните процеси така както 
те са описани в схемата на технологичния поток на оператора. Одитът на 
проследимостта ще се осъществява от инспектор на полето или в 
преработвателните мощности. Това се реализира чрез наблюдение на 
използваното оборудване, главните контролни точки на преработването, 
добавените съставки към преработения продукт, контролната система на  
болестите и вредители, всички използвани съставки в процеса на съхраняване 
и/или почистване на оборудванията, отстраняване на отпадъците или 
дериватните продукти, получени от преработката.  

Забранените материали не могат да се употребяват в изчистването, 
опаковането или складирането на подложен на сертифициране продукт след 
неговото реколтиране. Това условие се прилага равномерно, независимо дали 
молителят се занимава с всички операции последващи реколтирането или ги 
преотдава на подизпълнител. Отговорното лице за тези дейности ще трябва да 
запазва пълните записи във връзка с операциите последващи реколтирането. 
Невъзможността от съответстващо приключване на тази част от процеса на 
сертифициране би могло да бъде причина за отказване на сертифицирането. 

Там където контролният орган има съмнения във връзка с използването 
на неразрешени вещества в екологичното производство, инспекторът ще вземе 
и анализира проби от дадения продукт. В този случай не се определя 
минимален брой за взетите проби. Могат да се взимат и анализират проби и в 
други случаи, в които трябва да се разкрива несъответствието с изискванията 
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за екологично производство. Teстването на съдържанието отстатъци пестициди 
може да се комбинира, там където е необходимо, с анализи на проби от почва, 
вода и растителни тъкани и представлява част от процедурите, интегрирани в 
целия пакет от процедцри на КО. В случая на преработвателните операции, 
крайният продукт, но и контролните пунктове на съответните мощности могат 
да представляват предмет на проверки. 

Допълнително спрямо рутинните тестове, контролният орган може да 
провежда селективни тествания когато обстоятелствата и/или условията 
изглежда посочват потребността от подобен подбор. В повечето случаи, тези 
тестове касаят по-широк кръг от химически елементи, тежки метали, 
бактериални заразители, ГМО или други рискове по отношение на 
безопасността на храните. 

Понастоящем в Румъния, проверката и сертифицирането на екологичните 
продукти e обезпечено от частни контролни органи. Те са одобрени от 
Министерството на земеделието и развитието на селските райони (MЗРСР), въз 
основа на критериите за независимост, безпристрастност и компетентност, 
установени в Заповед № 895/2016 за одобряване на правилата за организиране 
на системата проверка и сертифициране, за одобряване на органите за 
проверка и сертифициране и наблюдение на дейността на контролните органи 
(www.madr.ro). 

Списък на органите за проверка и сертифициране, одобрени от 
МЗРСР:  

● BCS OKO-GARANTIE GmbH, Германия. Представителство в Румъния: „BCS 
OKO GARANTIE ROMANIA” ООД; 

● ТД ECOCERT ESE, Франция. Представителство в Румъния: „ECOCERT SA” 
● ТД ECOINSPECT ООД, Румъния; 
● BIOS ООД, Италия. Представителство в Румъния: „BIOS ООД Италия, 

КЛОН РУМЪНИЯ”; 

 АВСТРИЯ BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD КЛОН БУКУРЕЩ 
● LACON ООД, Германия. Представителство в Румъния: „LACON ООД 

Германия, КЛОН РУМЪНИЯ”; 
● CERES GmbH, Германия. Представителство в Румъния: ,,CERES ХАPPURG 

GmbH, Клон Йернут”; 

 BIOCERT TRADIȚIONAL ООД, Румъния; 
● Agreco R.F GODERZ GmbH, Германия. Представителство в Румъния: 

,,Agreco R.F GODERZ GmbH Германия, Клон Romania”; 
● BIOAGRICERT ООД, Италия. Представителство в Румъния: ,,BIOAGRICERT 

ИТАЛИЯ ООД, Клон Румъния”. 
През 2004 година е акредитиран първият румънски орган за проверка и 

сертифициране – ECOINSPECT, cъс седалище в град Клуж - Напока. 
Системата за сертифициране се състои в оценкатa и проверката на 

процеса на управление на производството, приложен от оператора, желаещ да 
произвежда екологични продукти, проследени от постоянния мониторинг на 

http://www.madr.ro/pages/l52/ORDIN_nr_688_din_2007.html
http://www.madr.ro/
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съответствието на производствения процес и анализирането на взетите проби, 
както от производството/преработката или от пазара. Рамковото 
сертифициране, посредством първоначалната оценка и последващия 
мониторнг, има ролята да предостави на клиентите независима и надеждна 
осигуровка, чрез сертифицирането на производството, в съответствие с 
изискванията на сегашното законодателство за продукти от екологичните 
ферми.  

Дейността на контролните органи се финансира от таксите за проверка, 
които операторите трябва да плащат. Размерт на тези такси се определея в 
зависимост от размера и вида на бизнеса, както и от броя специализации на 
производствената единица. Във всички случаи, тази такса обезпечава 
покриването на разходите за дейностите по проверка и сертифициране.  

 
2.3. Трета стъпка: Вписване като екологична ферма  
Всяка година, до 16 май (включително), практикуващите екологично 

земеделие фермери, както сертифицираните, така и намиращите се в процеса 
на конверсия към екологичното земеделие, имат задължението дa регистрират 
дейността си в МЗРСР, посредством окръжните селскостопански дирекции  
(ОСД) и на град Букурещ или посредством упълномощени от МЗРСР същности 
(УС). Изключение правят операторите, развиващи дейности в областите: 
преработване, вътрешнообщностна търговия, импорт, експорт, спонтанна 
флора и аквакултура, които могат да регистрират своята дейност до 15 
декември. 

Регистрацията на фермерите в екологичното земеделие се осъществява 
посредством попълване на бланките за вписване в екологичното земеделие, 
налични в ОСД или в УС, но и на сайта на МЗРСР. Документите могат да се 
подават било лично, физически или чрез електронната поща в електронен 
формат, до окръжните селскостопански дирекции и на град Букурещ, в чийто 
радиус на дейност фермерите развиват своята дейност, било посредством 
упълномощена същност от МЗРСР. 

При положение, че бланките за вписване не са попълнени правилно или 
съдържат неясни информации, операторът получава 16 работни дни за тяхното 
поправяне. В случай, че поправката не се осъществява за предвидения преди 
това срок, процедурата по вписване се анулира. ОСД или УС ще изпратят до 
МЗРСР, в края на всеки месец, регистъра на действащите в екологичното 
земеделие оператори. С цел проверяване на записаните в бланките за вписване 
информации, но и за други изяснения операторът предоставя по искане на   
МЗРСР и/или нa УС всякакви поискани документи. 

Процедурата по вписване на производителите в екологичното земеделие 
се регламентира чрез Заповед № 1253/2013 за одобряване на Правилата по 
вписване на операторите в екологичното земеделие, c последващите 
допълнения и изменения. Вследствие на процеса на вписване, МЗРСР 
разработва всяка година Списък на операторите в екологичното земеделие, 

http://www.madr.ro/pages/l52/Ordin_217_2007.html
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010714
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списък който се поставя на разположението на заинтересованите лица 
(www.madr.ro). 

Търговците на дребно, чиито екологични продукти са опаковани и 
етикетирани, доставени директно до крайния потребител или бенефициент, за 
освободени от вписване в системата на екологичното земеделие, c условието 
да декларират своята дейност в ОСД/УС. От това освобождение не се 
възползват търговците на дребно, произвеждащи, преработващи или 
складиращи по друг начин освен запазване на връзка с продажния пункт или 
които внасят екологични продукти или са отдали споменатите преди дейности 
на подизпълнител. Операторите, които внасят или изнасят екологични 
продукти длъжни да декларират в ОСД/УС, на всяко тримесечие или всеки път 
когато се изисква от тях положението на осъществения внос или износ 
(http://www.dsclex.ro/legislatie).  
 

2.4. Четвърта стъпка: Вписване в професионална организация 
Съществен елемент в техническия и икономически успех на ферма, 

минаваща период на конверсия към екологичното земеделие e 
присъединяването на земеделеца към национална група производители, като по 
този начин фермерът е представляван пред публичните институции с оглед 
усвояване на програми субсидии, европейски програми, банкови кредити и др. 
Също така, структурата в която е включен предлага услуги за периодично 
информиране, постоянно обучение, консълтинг. По този начин, вписването в 
професионална организация e препоръчително фермерът да може да получава 
допълнителни информации и подкрепата, от която се нуждае чрез консултации 
със специализираните експерти на съответната организация. 

Необходими мерки в рамките на четвърта стъпка: документи за 
профилните неправителствени организации в Румъния: адрес, устав, дейности 
и резултати; избиране на най-близката неправителствена организация  от 
гледна точка на седалището и дейността и участие в нейните дейности. 

 
2.5. Пета стъпка: Получаване на сертифицирането и практикуване на 

екологичното земеделие 
В края на периода на конверсия, след изпълнението на всички 

изисквания за съответствие, фермата е сертифицирана като екологична и 
реколтата и земеделските продукти могат да се продават като екологични. 

Един продукт става сертифициран когато изцяло изпълнява критериите и 
стандартите от програмата за сертифициране. Всъщност, сертифицирането е 
правилното транспониране на законодателството относно здравето и 
опазването на околната среда. Програмата за сертифициране се явява 
документът, предлагащ законовата рамка, с която инспекторите проверяват 
производствения процес и съответните мощности. След придобиване на 
сертифицирането, производителят може да продава с определен етикет. 

http://www.madr.ro/
http://www.dsclex.ro/legislatie
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По време на проверката, инспекторът използва определени 
стандартизирани бланки, които попълва с поетите от полето информации, 
документи и интервюта, за всяка проверена единица. Въз основа на 
съдържаните от бланките записки, инспекторът съставя цялостен доклад за 
проверка, одобрен и подписан от ръководството на проверяващия орган. В 
случай на положително решение във връзка със сертифицирането, клиентът 
получава Сертификат за съответствие, в което са отбелзани всички 
сертифицирани дейности. Продуктите, производствените и преработвателните 
единици, отговарящи на правилата за проверка и сертифициране са ясно 
упоменати в Сертификата. C този Сертификат, фирмата получава 
разрешението да етикетира сертифицирани продукти в съответствие с 
отбелязана в Сертификата категория („в конверсия” или „екологични”). 

Върху етикетa, който се прилага върху екологичен продукт са 
задължителни и следните забележки: данни за екологичния начин на 
производство, лого, наименование и код на органа de проверка и 
сертифициране, извършил проверката и издал сертификата за екологичен 
продукт. Логото „ae”, специфично национално лого за екологичните продукти, 
редом с европейското лого могат да се използват с цел по-добро визуализиране 
от потребителите нa получените продукти от екологичното производство. 
Логото „ae”, собственост нa MЗРСР, гарантира, че етикетираният по този начин 
продукт е получен от екологичното земеделие и е сертифициран от одобрен 
контролен орган. 

Изписването на логото на ЕС върху предварително опаковани хранителни 
продукти е задължително, започвайки от 1 юли 2010 г. Използването му остава 
опционално в случая на внесените продукти.  

Разпорежданията относно етикетирането целят оказването на цялостно 
доверие на потребителите, че екологичните продукти са произведени в 
съответствие с правилата или принципите на екологичното земеделие. 

Използването на европейското лого трябва да бъде съпроводено от 
посочване на мястото на производство на земеделските суровини. Тези 
информации могат да бъдат от типа: 
►„Земеделие ЕС”, когато земеделската суровина е произведена на 

територията на Общността; 
►„Земеделие от държави извън ЕС”, когато земеделската суровина е 

произведена в трети страни; 
►„Земеделието ЕС/ от държави извън ЕС”, когато част от земеделската 

суровина е произведена на територията на Общността, а от друга страна е 
произведена в трети страни. 

Потребителите, които купуват продукти с национадното лого и носещи 
европейския надпис могат да се доверяват, че поне 95% от съставките на 
продукта са получени в съответствие с екологичния производствени метод и 
продуктът спазва екологичните производствени правила. Освен това, продуктът 
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носи наименованието на производителя, преработвателя или продавача и 
наименованието или кода на контролния орган (www.madr.ro). 

Oрганизирането на продажбата на продуктите представлява важен 
елемент в мрежата на екологичното земеделие. Търговията с екологични 
продукти се развива само от регистрирани в МЗРСР търговци, посредством 
различни пазарни канали: продажби от вратата на фермата, продажби с 
продажба на едро, продажби в специализирани магазини, продажби на онлайн 
борса за екологични продукти, продажби на сезонни пазари. 

Като част от кампанията за насърчаване на екологичното земеделие в 
Европейския Съюз, по инициатива на Главната Дирекция за Земеделие и 
развитие на селските райони на Европейската Комисия, се създава сайта 
www.ec.еuropа.eu/agriculture/organic/home_ro, чиято главна цел е 
информирането на широката публика във връзка със системата на екологичното 
земеделие, така и изходна точка в провеждането на кампаниите в различните 
държави членки.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madr.ro/
http://www.ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro
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ГЛАВА III. 

 
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ 

СИСТЕМАТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  
 

3.1. Производствени правила в растителната система 
Cъобразно даденото определение от Организацията за прехрана и 

земеделие (ФАО) FAO (Food and Agriculture Organization) и Световната здравна 
организация, „екологичното земеделие поставя акцент върху използването 
на практики за управление вместо входящи вложения извън стопанството, 
като взема под внимание факта, че регионалните условия изискват местно 
адаптирани системи. Това се изпълнява чрез използване, където е 
възможно, на агрономични, биологични и физикомеханични методи, като 
противовес на използването на синтетични материали, за изпълнение на 
определена функция в рамките на системата." 

Екологичното земеделие e тясно свързано със спазването на стриктни 
производствени правила, установени чрез определени законодателни номи с 
цел да се гарантира на потребителя спазването на тези правила и 
възможността за проследяване на всички етапи, през които минава съответния 
продукт в рамките на преработвателната верига. 

Култивираните растения могат да бъдат защитени екологично 
посредством всякакъв метод, включващ се в един от следните принципи: 

1. Задържане на атаката от биотични фактори под увреждащото 
икономиката ниво. Вредителите от растителното земеделско производство са, 
подобно на всякакво живо същество, компоненти на биоценози и имат важна 
роля в хранителната мрежа и затова те не трябва да бъдат унищожени, а само 
запазени под контрол; 

2. Възстановяването и cъхраняването на естествените черти на 
eкoземеделските системи. Възстановяването на земеделските системи пряко 
допринася за повишаване стабилността на боценозите, независимо от силата и 
честотата на техните структурни или функционални, вътрешни или външни 
смущения. Първите видими ефекти на този принцип са нарастване на 
популациите естествени хищници и съответното намаляване на вредителите; 

3. Създаване на естествени минирезервати. Горските завеси, живите 
плетове, затревените ивици и пътища и др. допринасят зa съхраняването и 
подобряването на климатичните фактори и нa характеристиките на почвата, 
както и зa защита, увеличаване и разнообразяването на полезната фауна и 
флора; 

4. Подробното познаване на биологичните характеристики на вредните 
организми. Всяка група вредни организми има определени свойства, 
придаващи им голяма способност за приспособяване към различни явления в 
естествената среда или от културата, включително повишаване устойчивостта 
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на пестициди. Тези характеристики са общи за всички вредни растителни 
организми и животни: плодовитост, екологична пластичност, многобройни 
възможности за разпространяване, свързване с определени културни растения, 
възходяща еволюция на атаката и др. или специфична за всяка категория: 
подчертана нужда от светлина (за повечето плевели) и полумрак (за другите 
патогенни агенти), неподвижност (за плевели и болести) и свободно движение 
(за насекоми), еволюция и развитие само във влажна среда на болестите и др.; 

5. Отказване от използване на синтетични химически препарати. 
Използваните препарати за екологичната защита на растенията са растителните 
биопрепарати от Квасия (Quasia amara), Нийм (Azadirachta indica) и др. Също 
така, в екологичното земеделие са одобрени всякакви други продукти, 
включително от химическо естество, ако се включват в един от следните 
критерии: 
          a) препаратът е съществен за борбата с плевелите, болестите или 
вредителите с важно икономическо значение; 

б) активната субстанция на тези препарати е от растителен, бактериален  
или минерален произход и се получава посредством един от следните методи: 
физически процеси (механични или термични), бактериални процеси 
(компостиране, храносмиляне); 

в) използването на тези препарати няма второстепенни отрицателни  
ефекти за околната среда и не допринася за нейното замърсяване. 

6. Използването на поне две раздични процедури за борба с всеки 
вреден биотичен фактор. Спазването на този принцип ограничава 
възможностите за надживяване, продължаване или умножение на всичките 
категории вредни биотични фактори. 

Най-важните правила на екологичното производство в растителния 
сектор са представени както следва (www.gazetadeagricultura.info): 

● В процесите на екологичното отглеждане на растенията и преработката 
на растителните продукти стриктно забранено е използването на генетично 
модифицираните организми и/или техните деривати. Екологичното 
производство трябва да спазва естествените системи и обръщения. 
Устойчивото производство трябва да се реализира доколкото е възможно с 
помощта на биологичните и механичните производствени процеси, 
посредством свързаното с почвата производство и без използването на 
генетично модифицирани организми (ГМО). 

● Екологичните продукти са резултат от прилагането на приятелски 
настроени към околната среда практики и технологии, изключващи 
използването на синтетични химически вещества. 

● В екологичното земеделие е забранено използването на минералните 
торове. Плодовитостта на почвата се запазва чрез: 

- използване на зелени торове (например, култивиране на зеленчуковите 
растения в рамките на подходящо редуване на нивите); 

- нанасяне върху почвата на оборния тор; 

http://www.gazetadeagricultura.info/
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- използване на компостни или некомпостни материали и деривати от 
животновъдството, но произхождащи само от практикуващите екологичното 
земеделие ферми. С цел активиране на компоста се използват микроорганизми 
или препарати на базата на растения, като например биодинамични препарати, 
получени от минерални брашна и естествени торове. Те имат роля на 
организационни, изравняващи и динамизиращи стартери на  биологичните 
процеси в почвата или в компоста, където влияят на микробния живот.  

● Забранено е използването на синтетичните продукти за защита на 
растенията. В екологичното земеделие се прилагат следните общи мерки 
против вредителите, болестите и плевелите: 

- подбор на видове и сортове от растенията, устойчиви на вредители и 
болести; 

- подходящо редуване на нивите и адекватни почвени работи; 
- защита на организмите, борещи се по естествен начин с вредните 

растения, създавайки благоприятни условия за тяхното развитие (места за 
гнездене, естествени огради и др.); 

- изгаряне на плевелите. 
В екологичното земеделие, борбата с плевелите изисква допълнително 

усилие за опознаване на тяхната биология. Екологичната пластичност е 
степента приспособимост на видовете да понасят определени условия климат и 
почва, височина и ширина и внушава риск от нови инфекции и включително 
потребността от енергична борба в степента, в която това може да се 
осъществи. 

Превантивни мерки за борба с плевелите: 
- Фитосанитарна карантина – съвкупност от международни конвенции, 

предвиждащи контрол на всички видове превози на земеделски продукти и 
забраната на износа, вноса или нa транзита на площите, съдържащи 
определени вредни видове (семена на плевели, патогенни микроби, яйца, 
ларви или възрастни насекоми), смятани за опасни; 

- Практикуването на дългогодишни редувания – от минимум 4 години, c 
редувани, обединени или последователни по покритие култури. Оптималната 
степен (индекс) на покритие нa площите c растителност през зимния период  
може да бъде по-голям от 50%, но и под 50% в зоните със солидни, сухи или 
полусухи почви;  

- Почистването на посадъчния / насадения материал – се отразява 
върху чистотата на семената. Някои от семената на плевели са трудно 
разделяеми от тези на културните растения, дори с помощта на повторни мерки 
за обуславяне. В екологичното земеделие, подборът на семената на масата 
(поне за културите, чиято норма на сеитба не е голяма), вече е влязъл в 
практиката; 

- Сеитбата в оптимално време – допринася за еднаквостта на 
поникването на растенията и за тяхното добро развитие, така че те стават 
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способни да бъдат устойчиви на плевели, въпреки техните висши 
приспособителни характери; 

- Обезпечаване на гъстотата на растенията – плевелите със 
сигурност ще заемат празните места между растенията, намирайки по този 
начин изключително благоприятна ниша за тяхното развитие; 

- Органичното наторяване нa площите само с ферментирал компост – 
оборните торове представляват важен източник на заразяване нa площите c 
плевели, поради от една страна на броя съдържани семена и от друга страна 
тъй като покълването на повече от тях се стимулира от фермантационните 
процеси, които минават в храносмилателния апарат на животните или на 
платформите за складиране на битовите отпадъци. Посредством 
компостирането този недостиг е отстранен в най-голямата си част; 

- Унищожаване на огнищата плевели на некултивираните площи – 
представлява най-важната мярка в предотвратяване на заплевеляването на 
култивираните площи. В екологичното земеделие, за което идеята на 
биоразновидност е от съществено значение, унищожени са само видовете с 
голям потенциал на увреждане, особено преди периода на разпространяване. 

Лечителни мерки за борба с плевелите:  
- Ръчно плевене.  
Работата се състои в индивидуалното или общото изкореняване на 
плевелите от зеленчуковите култури или от билките, които са засеяни на 
чести редове, както и на пасищата или на други трудно достъпни места 
за оборудванията. 
- Разкопаване с мотика и механично разкопаване. Плевелите трябва да 

бъдат в първите етапи на растителността, най-късно през периода на цъфтеж, 
а почвата разполага с достатъчна влага за дa позволява достъпа на 
съоръженията и лесното изрязване без то да се преобърне. 

- Наторяване. Представлява операция за покриване на почвата cъс 
слама, листа, подпалки и дървени кори, стърготини, компост, оборен тор и 
др., както и черно пластмасово фолио. В общи линии ефектът представлява 
последствие от два фактора: от една страна инхибиране на фотосинтеза чрез 
ограничаване достъпа до светлина на младите растения плевели, а от друга 
страна алелопатични явления (влиянието на едно растения върху друго 
растение), проявяващи се на нивото на почвата. 

Тази процедура се използва много често при зеленчуковите култури, 
засеяните култури на отделни редове и в овощарството и лозарството с цел 
подтискане на плевелите между редовете на растенията. Най-евтино е 
наторяването с растителни отпадъци, особено от слама, но потребността от 
органични материали е много по-голям, като слоят органичен тор трябва да 
бъде относително дебел (в случая на сламата, от 30 cм.). 
Минерални препарати за екологична борба с болестите при растенията. 
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- Калиев перманганат – инхибира развитието на гъбите и бактериите; 
третират се семената, луковиците и корените на разсадите и младите растения 
(конц. 0,01 – 0,03%);  

- Стъклена вода - (eмулсия) – променя pH на повърхността на листата и 
образува трудно за проникване за спорите на гъбите, особено в овощарството. 
Използва се и като лепило (конц. 0,5%) в разтворите от умокряема сяра и 
борделезов разтвор; 

- Умокряема сяра – има фунгицидно действие; 
- Калциев полисулфид – насекомо-фунгицидно действие; 
- Син камък (Cu SO4) – фунгицидно действие; 
В екологичното земеделие, броят лечения с продукти на базата на мед е 

ограничен, така че годишно да не надвишава 3 кг Cu/ха. 
● При култивирането на екологични кулутри в определени условия се 

приема използването на торове и добавки за подобряване характеристиките на 
почвата, както и нa препарати за защита на растенията, но само тези, които са 
включени на специален списък и чиято безвредност за околната среда и за 
здравето на хората са категорично доказани. Например, одобряват се продукти 
на базата на екстракти от растения, ароматни растителни масла, маслени 
минерални емулсии, определени класически пестициди – на базата на сулф или 
мед. 

● За екологичното производство на растителни продукти, посадъчният 
материал трябва да бъде произведен по екологичен начин и по този начин е 
валидно забраняването на използването на генетично модифицираните 
организми и/или техни дериватни продукти. Държавите членки на ЕС 
разполагат с онлайн база данни за улесняване закупуването на екологичен 
посадъчен материал. Доставчиците могат да включват на този списък 
екологично произведените семена и картофите за посев, налични за продажба. 

● Гъбите могат да се отбялязват като екологичен продукт при положение, 
че са култивирани в хранителна среда, съдържаща следните елементи: 

- органични торове, произхождащи само от екологични ферми; 
- торф без химическа преработка; 
- дървесина без химическа преработка; 
- определени минерални препарати, вода и торове, отбелязани и 

одобрени в нормативните актове. 
● Билките могат да бъдат отбелязани като екологични продукти при 

положение, че отговарят на следните условия: 
- поне 3 години преди събирането на тези растения, в съответните 

райони не са използвани химически торове, синтетични добавки за 
подобряване характеристиките на почвата и химически продукти за защита на 
растенията; 

- начинът на реколтиране не засяга естествената среда и другите 
налични видлве в съответния район; съответният район не е засегнат от 
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действието на промишлени замърсителни вещества или на интензивен 
автомобилен трафик. 

● Всички продукти, носещи логото на ЕС за екологичното земеделие са 
произведени в съответствие с Правилника ЕС за екологичното земеделие. 
Следователно, те промотират доверието на потребителите по отношение на 
произхода и качеството на хранителните продукти и напитките. 

 
3.2. Производствени правила в животновъдния сектор  
Животните или продукти от животински произход могат да се предлагат 

на пазара като екологични хранителни продукти само ако съответната ферма 
минава период на конверсия от конвенционалното към екологичното 
производство. Периодът на конверсия има предвид както почвата, върху която 
се култивира фуража за хранене на животнита, така и начина на отглеждане на 
животните, като в двата случая трябва да се спазват отбелязаните срокове и 
изисквания в законодателните актове относно екологичното производство. 
Например, когато фермата изцяло минава от конвенционалното към  
екологичното производство, включително животновъдството, пасищата и 
другите площи за производство на фуражите, периодът на конверсия трае 24 
месеца (www.madr.ro). 

Главно, смята се, че животните са отглеждани и животинските продукти 
са получени по екологични методи при положение, че са спазвани 
разпоредбите на законодателните актове по отношение на: произхода на 
животните, начина им на хранене, профилактиката на болестите и леченията за 
тези болести, предназначените за свободното отглеждане на животните 
сгради, максималния допустим брой животни на хектар в зависимост от вида и 
тяхната категория и др. Екологичните животновъдни ферми могат да бъдат 
създадени за следните видове: говеда, коне, овце, кози, свине, зайци, 
кокошки, гъски, пуйки, патици, токачки, щрауси, фазани, гълъби, пъдпъдъци, 
пчели, риби, охлюви и др.  

Съвременните потребители разумно очакват отгледаните животни в 
екологичните ферми да се радват на качествена храна, добри условия на живот 
и прилежни медицински лечения. Подобно на случая на другите методите на 
производство, екологичното земеделие усвоява уникални принципи и практики, 
внимателно подбрани за постигане на тези ключови цели. Поради тази прична, 
отглеждащите животни фермери в екологичната система ги хранят с 
екологични фуражи, способстващи животните да растат и произвеждат и в 
същото време им подобряват здравословното състояние и добрите условия на 
живот. Животновъдството представлява една от областите, в която уменията на 
практикуващите екологичното земеделие фермери са много важни и 
необходими. Има много практики и принципи в тази система, като всеки един 
компонент е създаден да предоставя на животните удобен живот, без стрес и в 
съответствие с естествените им нужди.  

http://www.madr.ro/
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Най-важните правила за екологично производство в сектора на 
животновъдството са представени както следва (www.madr.ro):  

● Животните, които ще бъдат включени в екологичните ферми трябва да 
имат следните морфологични характеристики: 

- да бъдат от местни породи с добра устойчивост на местни фактори на 
околната среда; 

- да имат добро телосложение; 
- да имат много добри индикатори на възпроизводителност, плодовитост 

и размножаване; 
- да могат да се хранят с разнообразни фуражни продукти; 
- да няма изисквания спрямо животинските протеини във фуражите. 
● Животните в екологичните ферми трябва да бъдат устойчиви на 

природните фактори: свободен достъп на открито и на пасища; хранене със 
зелени фуражи; гъстота на животните; темп на растеж и др.  

● Животните трябва да бъдат устойчиви на изкуствените фактори на 
околната среда: механично доене; шум и др. 

● От гледна точка на възпроизводителната система препоръчва се: 
планирана репродукция, изкуствено оплождане, естествено люпене с квачки, 
но и изкуствено люпене. 

● Важно понятие в животновъдството е създаване на специфична за 
всеки вид животно среда. В рамките на това понятие има няколко общи 
практики, включващи:  

- постоянен достъп до места на открито; 
- подходящи места за пасене за задоволяване на хранителните нужди  и 

на свързаните с поведението потребности;  
- забряване на постоянното свързване или нa изолирането на животните;  
- подходящо леговище и убежище;  
- малка гъстота от животни на площта пасище;  
- усилия за ограничаване на превозното време. 
● Броят животни се установява в зависимост от наличната площ, с цел 

избягване на интензивното пасене и ерозия на почвата. По този начин се 
спазват нормите за площ: 

- 6 кв.м./глава при крави; 
- 1,5-5 кв.м./ глава при телета; 
- 10 кв.м./ глава при бикове; 
- 1,5 кв.м./ глава при овце и кози; 
- 6 кв.м./ глава при свине;  
- 7,5 кв.м./глава при свинете майки с малкси прасенца; 
- максимум 6 глави/кв.м. при птици. 
Домашните птици трябва да се отглеждат докато достигат минимална 

възраст: например 81 дни за пиле, 92 дни за патици, 100 дни за пуйки и др. 
● Главен екологичн принцип забранява осакатяването на животните. По 

този начин екологичното земеделие ограничава изразяването или рязането на: 

http://www.madr.ro/
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опашките (при овце, свине и др.), клюновете (при кокошки, пуйки и др.), 
рогата (при едрия добитък).  

Съобразно принципите на екологичното земеделие болката и страданието 
трябва да бъдат минимални в продължение на живота на едно животно. Поради 
тази причина, продължителността на превоза стриктно се контролира, а 
методите на клане са обмислени да бъдат колкото се може по-бързи и 
безболезни. 

● Качеството и съставът на екологичните фуражи са от изключително 
значение за производството на екологично месо и нa други животински 
продукти, затова тези фактори са стриктно регламентирани. Например, 
Правилникът на ЕС относно екологичното земеделие изисква от фермерите в 
екологичната система да използват минимум 85% екологични фуражи в храната 
на животните, в зависимост от тяхната порода. Екологичните фуражи за 
животните трябва да се произвеждат от екологична суровина, c минимално 
количество добавки и допълнителни преработвателни вещества, които могат да 
се използват само в случая на съществена нужда или за особени хранителни 
цели. Следните съставки са забранени в екологичните фуражи:  

- растежни агенти;  
- синтетични аминокиселини;  
- генетично модифицираните организми (ГМО);  
● Храната на животните трябва да отговаря на хранителните изисквания 

за всеки етап на развитие. Спазвайки принципа на използването на ресурсите 
на местно ниво, за предпочитане е екологичните фуражи да се произвеждат в 
самата ферма, в която се отглеждат животните. 

● Запазването на здравето и добрите условия за животните е един от 
ключовите принципи на екологичното земеделие. Това се получава с адекватно 
управление и особено внимание спрямо специфичните нужди на всяка порода. 
Подобно на случая на културите растения в екологичната система, здравето и 
добрите условия за животните са постижими в голяма степен, без прибягване 
към синтетични средства (например, антибиотици), като все пак са позволени  
някои изключения, при стриктни условия, в съответствие с новия Правилник на 
ЕС. Използват се превантивни мерки за намаляване риска от болести и 
вредители.  

Първата стъпка в обезпечаване на задоволително здравословно 
състояние на отглежданите животни в екологичната система e избиране на 
породата в зависимост от жизнеността, приспособяемостта към местните 
условия и устойчивост към болести, като са предпочитани местните видове и 
породи, подходящи за средата в района, в който се намира фермата. 
Екологичното земеделие поощрява и естествената имунна защита нa 
животните, като за тях се обезпечават адекватни и висококачествени фуражи, 
движение, свободен достъп до пасище и съответстващо пасене. Други методи 
за предотвратяване на болестите включват: запазване на адекватни условия за 
убежище и хигиена; запазване на съотвестващa гъстота на животните, както на 
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открито, на пасищата, така и в убежищата когато трябва да бъдат приютени, 
например през зимните месеци.  

● В случая на заболяването или случайното нараняване на животните, 
фермерите трябва да взимат незабавни мерки така че страданието или болката 
да бъдат минимални и засегнатото животно да бъде излекувано за най-кратко 
време. Препоръчените лечения в екологичното земеделие включват:  

- хомеопатия – алтернативно лечение, използващо много разредени дози 
вещества, причиняващи симптоми, подобно на причиняващите болестите 
вещества, стимулирайки организма да се самозащитава срещу болестите;  

- фитотерапия – лечения, използващи растения и екстракти от 
растенията.  

Когато хомеопатията или фитотерапията не дават задоволяващи 
резултати, може да се използва обикновеното ветеринарно лечение за 
избягване на страданието на животните. Химически синтезираните алопатични 
ветеринарни медицински препарати, включително антибиотицитe могат да се 
използват там където е необходимо и при стриктни условия когато употребата 
на фито-терапевтичните, хомеопатичните или други продукти е неадекватно. В  
подобни частични случаи, трябва да бъдат определени специфични 
органичения, свързани с хода на лечението и периодите на очакване 
(www.agriculturae.ro).    

● В екологичните ферми ще се има предвид и нивото на производството 
както и поведението на животните. В екологичната ферма могат да бъдат 
включени: 

- месодайни пилета на възраст 3 дена; 
- яйцедайни пилета на 8 седмици; 
- телета и кончета на 6 месеца; 
- агнета и ярета на 45 дена; 
- прасенца под 25 кг. 
Храненето на животните в екологичната система представлява условие за 

качеството на производството, спазвайки хранителните изисквания на 
животните в различните етапи на тяхното развитие. Няколко от най-важните 
задължителни правила в екологичното земеделие от гледна точка на 
прехранването на животните са следните (източник: (www.agriculturae.ro): 

● Практиките на угояване са разрешени в степентта, в която са обратими 
във всеки етап на процеса на отглеждане. Прекаленото хранене на животните e 
забранено. 

● Животните трябва да бъдат нахранени с фуражи, получени от 
екологичното земеделие, за предпочитане с фуражи, произведени в 
собствената ферма и при положение, че това е невъзможно използват се 
фуражи от други единици/ферми, спазващи правилата на екологичното 
производство. 

http://www.agriculturae.ro/
http://www.agriculturae.ro/
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● Фуражите в конверсия, използвани в средни порции са от максимум 
30%. При положение, че фуражитe в конверсия произхождат от собствено 
стопанство, този процент може да стигне до 60%. 

● Храненето при младите животни се осъществява с естествена храна, за 
предпочитане с майчино мляко. Всички бозайници ще бъдат хранени 
естествено с мляко за 3-месечен период за говеда, биволи и коне, 45 дни за 
oвцe и кози и 40 дни за свине. 

● За тревопасните животни, системата за отглеждане се основава на 
максималното използване на пасищата в зависимост от тяхната наличност през 
различни периоди през годината. Поне 60% от изсушената храна от 
всекидневните порции ще включва необработени, свежи или изсушени фуражи 
или съхранени в силози. 

● Годишно одобреният максимален процент конвенционални фуражи 
годишно e от 10% за тревопасните животни и от 20% за други видове. Тези 
стойности се изчисляват годишно в проценти от изсушената храна на фуражите 
от селскостопански произход. Максимално одобреният процент 
конвенционални фуражи във всекидневната порция, c изключение на периода 
на подвижното пастирство, ще бъде от 25%, изчислено като процент от 
изсушената храна. В случаите когато производството на фуражи e 
компрометирано вследствие на неблагоприятните метеорологични условия, 
органите за проверка и сертифициране могат да одобряват за ограничен 
период от време, за определен район, използването на по-голям процент 
конвенционални фуражи. 

● За птиците, използваните фуражи в етапа на угояване трябва да 
съдържат поне 65% зърна. Също така, свежите, сухите фуражи или 
съхранените в силозите трябва да се добавят към всекидневната порция за 
прасета и птици. 

● Антибиотиците, ветеринарните лекарства, растежните хормони или 
други вещества за стимулиране на растежа или производството не се използват 
в храненето на животните. 

● Забранява се използването на генетично модифицираните организми и 
нa техните деривати в получаването на фуражи, суровини, съчетани фуражи, 
хранителни фуражи, производствени добавки за фуражи и други продукти, 
използвани в храненето на животните.    
                 

3.3. Производствени правила в пчеларството  
Медът e особено комплексен и хранителен естествен продукт, получен от 

нектара на цветята и на неговото обогатяване със собствени вещества, които 
пчелните секретират от челюстните жлези. Пчелният мед и другите пчелни 
продукти могато да се предлагат на пазара като екологични хранителни 
продукти само при спазване на производствените екологични правила в 
продължение на поне една година. В екологичното пчеларство се практикува 
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само естественото размножаване на пчелните семейства или закупуване на 
пчелните семейства от екологични стопанства (www.ecomunitate.ro).   

Качеството на меда и на сертифицираните в екологичното пчеларство 
пчелни продукти e тясно свързано с употребените за кошерите лечения, с  
качеството на околната среда, но в еднаква степен и с добивните условия, 
преработка и съхранение на пчелните продукти. Екологичното пчеларство цели 
получаването на чисти и висококачествени пчелни продукти, без използване на 
синтетични химически вещества. 

Екологичният мед се произвежда в съответствие с правилата и 
принципите на екологичното пчеларство, установени от националното и 
европейското законодателство в областта. Начинът на прилагане на тези норми 
от пчеларя сe проверява от oрган за проверка и сертифициране по цялата 
верига на производството на стоката. Вследствие на извършените посещения, 
органът за проверка и сертифициране издава на пчелното стопанство 
сертификат за съответствие с правилата и принципите на екологичното 
земеделие и дава право на пчеларя да изписва на етикетa на съответния 
продукт надписа „екологичен продукт”. 

Съвкупността растения от спонтанната флора, но и от култивираната, 
посещавани от медоносните пчели за прашец, нектар или мана образува 
медоносната база на една държава. Развитието на екологичното пчеларство и 
увеличаването на пчелното производство са тясно свързани с богатството и 
разнообразието на медоносната база (акация, липа, слънчоглед, рапица и др.) 
обезпечаваща на пчелите потребността от храна. 

Правилата и принципите на екологичното пчеларство целят следните 
aспекти: 

● Период на конверсия. Медът и пчелните продукти могат да се продават 
с надписа „екологичен продукт” само след изминаване на период на конверсия 
от поне една година, със спазване на правилата и принципите на екологичното 
производство в областта на пчеларството. 

● Произход на пчелите: В избирането на породата пчели трябва да се 
държи сметка за приспособяемостта към условията на околната среда, 
жизненост и устойчивост на болести. Европейските видове Apis mellifera са 
предпочитани в екологичното пчеларство. 

Получаването на нови пчелни екологични единици се осъществява чрез 
изкуствено роене, било чрез закупуване на рояци или пчелни семейства, 
произхождащи от екологично сертифицирани единици. При положение, че 
кошерите (пчелните семейства) имат високо ниво на смъртност вследствие на 
влошено здравословно състояние, тяхното възстановяване може да се 
установява чрез закупуване на семейства от конвенционалeн произход, при 
невъзможно намиране за закупуване на пчелни семейства от екологичните 
кошери и само с разрешение от страна на контролен орган. Възобновяването на 
популацията може да се осъществаява чрез въвеждвне на само 10% от 
несъответстващите рояци и матки с принципите на екологичното производство 

http://www.ecomunitate.ro/
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в пчеларството, c условието в кошерите да бъдат въведени екологични 
сертифицирани пчелни пити. 

● Разположението на кошерите: органите за проверка и сертифициране 
могат да разграничават регионите или районите, в които може да се 
практикува екологичното пчеларство. Пчеларят ще предоставя на органите за 
проверка и сертифициране карта на съответстваща скала относно 
разположението на кошерите. При положение, че тези ареали не са 
идентифицирани, пчеларят e длъжен да предоставя на органите за проверка и 
сертифициране необходимите документите и обяснения, включително и 
анализите, които да доказват, че достъпните за неговите колонии ареали 
отговарят на предвидените от законодателството условия за областта. 

Разположението на кошерите трябва да спазва следните условия: 
 • да се гарантира, че пчелите разполагат с достатъчни естествени 

източници нектар, от сладки източници на прашец, както и достъп до вода; 
• да се гарантира, че на радиус от 3-5 км. около мястото на 

разположение на кошерите, източниците на прашец и нектар са главно 
култури, за които се използват екологични методи и/или от спотанната флора 
или от неекологични култури, които са отглеждани само с методи c ниско 
въздействие за околната среда; 

• да се запази достатъчно разстояние спрямо източниците, които могат 
да доведат до заразяването на пчелните продукти или до засягане 
здравословното състояние на пчелите; 

• в края на периода на производство (активния пчеларски сезон) ще 
бъдат оставени значителни резерви мед и прашец в кошера за обезпечаване на 
зимната храна.  

Изкуствената храна е разрешена само когато оцеляването на пчелните 
семейства e застрашено от неблагоприятните екстремни климатични условия. 
Изкуствената храна може да се обезпечи от екологичен сертифициран мед, 
произведен доколкото е възможно от същата производствена единица, c 
екологично сертифициран захарен сироп или екологична меласа, но само с 
разрешение от контрония орган. Употребата на други продукти извън 
гореспоменатите не е позволена в екологичното земеделие. Изкуствената 
храна е разрешена само за периода между последната реколта мед и 15 дни 
преди следващата естествена беритба. 

Принципите, лежащи в основата на превенцията на болестите в 
екологичното пчеларство са както следва: 

- запазване в кошера само на семействата с висока устойчивост към  
болестита и условията на околната среда; 

- постоянен подбор, който се извършва в собствения кошер за 
насърчаване размножаването само на здравите и устойчиви на болести 
семейства; 

- постоянно обновяване нa пчелните пити в размер от минимум 35% 
подновяване всяка години; 
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- изолиране на болните пчелни семейства и отделното им лечение; 
- забранена е употребата на синтезните лекарства в леченията срещу 

различните болести на пчелите (антибиотици и различни лекарства, 
съдържащи антибиотици; 

- за лечението на вароатозата ще се използват само разрешени 
продукти в екологичното земеделие; 

- за стимулиране на способността за защита на пчелите срещу болестите 
могат да се използват чайове от различни растения (невен, мента, чубрица, 
равнец, босилек, глухарче и др.). 

Унищожаването на пчелите на пчелните пити, като метод за реколтиране 
нa пчелните продукти, e забранено в екологичното пчеларство. Унищожаването 
на младите търтеи е позволено само чрез използване на специалната рамка за 
отглеждане на търтеите за борба с вароатозата (екологични процедури). През 
периода на събиране на меда, използването на химическите репеленти (за 
изгонване на пчелите) e забранено. Едновременно с разположението на кошер, 
поддържан в екологични условия се извършва и неговата регистрация, c 
данните позволяващи неговото идентифициране. Органите за проверка и 
сертифициране периодично са информирани във връзка с превоза на кошерите 
на пасищата. Събирането на пчелните пити от кошера, както и на добива трябва 
да се вписва в регистъра на кошера. 

Кошерите се изработват от иглолистен дървен материал, от липа, от 
топола или от материали, които не представляват риск от заразяване на 
околната среда или на пчелните продукти и ще бъдат защитени отвън c 
екологична боя (на водна база) cu растителни масоа (лен, коноп, слънчоглед, 
рапица и др.), c восък и прополис, като последните могат да се изплзват и за 
вътрешността на кошера. Използваният восък при заместване на пчелни пити 
(което трябва да се осъществява през периода на конверсия), трябва да се 
сертифицира екологично. Пчеларят може да използва восък собствено 
производство, произхождащо от разтопяване на капаците (отварянето на 
капаците на пчелните пити при събиране на меда) или нa пчелни пити, 
създадени от пчелите на рамката в кошера, но само с разрешение от 
Контролния орган. 

Условия за опаковане, маркиране и складиране нa екологичния мед 
Екологичното пчеларство представлява динамичен сектор в Румъния. 

Първите екологично сертифицирани производители в пчеларството са записани 
през 2000 година. Структурата на стопанствата в екологичното пчеларство 
включва както индивидуални пчелари, така и значителен брой сдружения. По 
отношение на сорта мед в екологичното пчеларство, най-разпространени са 
медът от акация и липа. Екологично сертифицираните мед и пчелни продукти  
се продават и на вътрешния пазар, но особено на външния, както в ЕС 
(Франция, Германия, Унгария), така и в трети страни (Япония). 

Екологичният мед се изкупува от производителите в съдове от стомана 
или пластмаса за хранителни цели (която да отговаря на стандартите за 
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качвество за хранителната промишленост), предвидени с капаци, 
обезпечаващи много добро запечатване (уплътняване). Не са разрешени 
опаковки от мед, олово или сплави от тези метали. След оценката на 
необходимото количество за анализ, съдовете се запечатват и върху тях се 
отбелязват следните информации:  

- наименование на продукта;  
- наименование на доставчика;  
- датата на вземане на пробата; 
- номер на анализния бюлетин;  
- име и подпис на оторизираното лице за взимане и запечатване на 

продукта.   
Съдовете с мед се съхраняват в чисти, хладни, сухи и добре проветрени 

помещения, без чужди миризми. Опаковките не се разполагат в близостта на 
източници на топлина (радиатори, печки или електрически котлони) и ниво в 
близостта на врати/прозорци. Валидността на продукта e от 2 години от датата 
на покупката, cъс задължителното спазване на условията на опаковане и 
складиране. 

Източници на заразяване нa екологичния мед  
1. Източници на заразяване нa меда по производственото звено в кошера:   
- неконтролируеми: прах, цветя, въздух; 
- контролируеми: кошера и други пчелни оборудвания и материали; 

управление на пчелното семейство (лечения, хранене и др.). 
2. Източници на заразяване на меда по звеното на реколтирането, 

преработването, складирането: 
- материали, оборудвания; 
- вода;  
- нает персонал; 
- насекоми, животни; 
- опаковки.  
Предотвратяване на заразяването на екологичния мед 
Производствените кошери: 
- за защитаване на дървото препоръчва се използването на нетоксични 

препарати за пчелите; 
- разтворите, съдържащи олово, инсектициди, фунгициди са забранени;  
- съставните части на кошера могат да бъдат защитени и чрез тяхното 

потапяне в парафин в продължение на 10 минути, на температура от 150º C;  
- не е необходимо боядисването на вътрешността на кошерите, тъй като 

пчелите покриват вътрешността с тънък плат прополис;  
- след използване, с цел дезинфекциране, кошерите се почистват от 

остатъци от восък и прополис, обгарят се или се дезинфекцират с позволени 
вещества. Използваните за дезинфекция вещества могат да бъдат на базата на 
хипохлорит. За унищожаване на съществуващите патогеннти спори, дървените 
елементи на кошера могат да бъдат нанесени, след предварително почистване 
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и изсушаване, с парафин. В случая на бактериалните болести (Loca americana), 
всички рамки трябва да бъдат унищожени чрез изгаряне.  

Восък за пчелни пити:  
- при закупуването на нови пчелни пити е необходимо 

удостоверениеанализен бюлетин от доставчика, който да доказва факта, че 
восъкът не съдържа осезаеми остатъци от акарициди и антибиотици;  

- при подновяването на пчелните пити препоръчително е да се оттегля от 
обръщение восъка от рамките, влезли в контакт в продължение на няколко 
седмици c лекарствени продукu. Старите пчелни пити ще бъдат унищожени. 

Други мерки: 
- за избягване на заразните болести препоръчително е да се ограничава 

колкото се може повече използването на оборудвания  и материали от един 
кошер в друг; 

- препоръчва се разположението на кошерите в райони с богата и 
разнообразена флора; 

- постоянните огнища ще бъдат сухи, защитени от вятър, далеч от 
овощни градини и/или култури, които са подложени на редовни фитосанитарни 
лечения; 

- ако на местата, където са разположени кошерите няма източници на 
вода препоръчително е да се има предвид оборудването на кошера с източник 
на питейна вода за избягване събиране на заразена вода от природата; 

- по време на извършване на действия в кошера рамките не се поставят 
на почвата, като по този начин се избягва заразата с бактерии от почвата; 

- опушващото устройство се използва с умереност. Препоръчва се като 
горива за опушващото устройство да се употребяват сухи естествени 
растителни продукти; 

- през периода на беритба строго се забранява използването на смолени 
съставки, масла, картон с лепила, тъй като тяхното изгаряне може да 
произвежда токсични отпадъци; 

- за разпръскването на вода за успокояване на пчелите (изпаряване) ще 
се използва само вода от разпределителната мреда или вода, отговаряща по 
качество на питейната.   
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