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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
 

Мярка 11 „Биологично земеделие“ 

Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие 

Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие  

Индикативна дата: Март - Май 2017г. 

 

 
Цел Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и 

животновъдство. 

 

Условия за 

допустимост 

 Минималният размер на заявената за подпомагане площ е 

0,5 ха (Изключение е допустимо за отглеждане на 

култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и 

посадъчен материал – 0,1 ха); 

 Земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 

пчелни семейства, за да кандидатстват за подпомагане за 

биологично пчеларство; 

 Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха 

и минимум 1 животинска единица за да кандидатстват за 

допълнително подпомагане за биологично животновъдство. 

 

Бенефициенти Земеделски стопани (физически и юридически лица и 

еднолични търговци), регистрирани в ИСАК. 

 

Бенефициентите по тази мярка трябва да: 

• спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и да 

имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично 

производство, одобрено от министъра на земеделието и храните, 

за преминаване към и/или продължаване на управлението в 

съответствие с правилата за биологично производство съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на целия блок на 

земеделското стопанство. Всички парцели на блока в 

земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към 

биологично производство и/или вече да са преминали периода 

на преход. Всички животни в стопанството е необходимо да са 

под контрола на контролиращото лице, в случай че кандидатът 

заяви участие по биологично животновъдство; 

• до края на петгодишния период на прилагане на 

дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие 

на произведената от него растителна или животинска продукция 

с правилата на биологичното производство; 

• да поддържат дневник на стопанството; 

• до края на втората година от петгодишния ангажимент 

кандидатът трябва да премине агроекологично или биологично 

обучение с минимална продължителност 18 часа или 

демонстрационна дейност с минимална продължителност от 3 

дни, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и 
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действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. За кандидати, с 

доказано вече агроекологично обучение по предходен 

ангажимент по ПРСР (2007-2013) няма да се изисква повторно 

преминаване на обучение; 

 

Допустими 

дейности 

 

 Дейности за преминаване към практики и методи за 

биологично земеделие. Ангажиментите са за период от пет 

години, като съществува вариант за удължаване на срока с 

две допълнителни години. Преходният период е 

задължителен етап за преминаване към биологично 

производство. 

 Дейности за поддържане на практики и методи за 

биологично земеделие. 

 

 

Размер на 

помощта 

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания 

на хектар използваема земеделска площ. 

 

Нивата за подпомагане са следните: 

 полски култури, включително фуражни - 284 евро/ха в 

преход; 168 евро/ха след прехода. 

 постоянно затревени площи –128 евро/ха в преход; 112 

евро/ха след прехода. 

 зеленчукови култури –575 евро/ха в преход; 399 евро/ха 

след прехода. 

 трайни насаждения, овощни култури и лозя –736 евро/ха 

в преход; 557 евро/ха след прехода. 

 ароматни и медицински растения – 515 евро/ха в преход; 

405 евро/ха след прехода. 

 за пчелно семейство –35 евро/ха в преход; 25 евро/ха 

след прехода. 

 

Плащане на ха фуражна или постоянно затревена площ за 

животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха – в 

евро/ха: 

 едри преживни животни (млечни крави и биволици), 

отглеждани за мляко – 230 евро/ха в преход; 77 евро/ха 

след преход; 

 едри преживни животни (месодайни крави и биволици), 

отглеждани за месо  - 160 евро/ха в преход; 63 евро/ха 

след преход. 

 дребни преживни животни (овце-майки и  кози-майки), 

отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) 

- 122 евро/ха в преход; 90 евро/ха след преход. 
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