НАГРАДИ НА ЕС ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Общо въведение
Увеличаването на биологичното производство допринася значително за намаляване на
използването на химически торове, пестициди и антимикробни средства и има положително
въздействие върху климата, околната среда, биологичното разнообразие и хуманното отношение
към животните. Установено е, че биологичното производство играе ключова роля за постигането на
целите на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за
биологичното разнообразие. Поради тази причина Комисията определи цел до 2030 г. 25 % от
земеделската земя в ЕС да бъде обработвана чрез методите на биологичното земеделие, както и
значително да се увеличи биологичната аквакултура.
В подкрепа на тази цел през март 2021 г. Комисията прие План за действие за развитието на
биологичното производство1. В този план за действие се възприема подход, според който трябва
да се увеличи потребителското търсене на биологични продукти, за да се стимулира биологичното
производство. Това изисква, наред с другото, повишаване на обществената осведоменост относно
характеристиките и ползите от биологичното производство. За тази цел планът за действие включва
връчване на годишни награди за високи постижения по веригата за създаване на стойност в
областта на биологичното производство. Тези награди ще бъдат връчени за първи път през 2022 г.
Предвидени са седем категории на наградата, включващи осем индивидуални награди:
•
•
•
•
•
•
•

Категория 1: Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие
(жена) и Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж)
Категория 2: Най-добър регион в областта на биологичното производство
Категория 3: Най-добър град в областта на биологичното производство
Категория 4: Най-добра биообласт в областта на биологичното производство
Категория 5: Най-добро МСП, занимаващо се с биологично производство
Категория 6: Най-добър търговец на дребно на биологични храни
Категория 7: Най-добър ресторант в областта на биологичните храни2

Тези награди са нефинансови и ще бъдат връчени на 23 септември — Деня на биологичното
производство в ЕС.

Описание на категориите
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Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите относно План за действие за развитието на биологичното производство:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0141&from=EN
2
Самостоятелен ресторант или като част от сектора на хотелиерството и ресторантьорството

•

•

•

•

•

•

•

Категория 1: Целта на наградата Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с
биологично земеделие, е да бъде отличен фермер (една жена и един мъж), разработил
висококачествен, новаторски, устойчив и вдъхновяващ проект, който има реална добавена
стойност за биологичното производство и потребление.
Категория 2: Целта на наградата Най-добър регион в областта на биологичното
производство е да бъде отличен регион, разработил висококачествен, новаторски, устойчив
и вдъхновяващ проект, който има реална добавена стойност за биологичното производство
и потребление.
Категория 3: Целта на наградата Най-добър град в областта на биологичното производство
е да бъде отличен град, разработил висококачествен, новаторски, устойчив и вдъхновяващ
проект, който има реална добавена стойност за биологичното производство и потребление.
Категория 4: Целта на наградата Най-добра биообласт в областта на биологичното
производство е да се отличи биообласт, разработила висококачествен, новаторски,
устойчив и вдъхновяващ проект, който има реална добавена стойност за биологичното
производство и потребление.
Категория 5: Целта на наградата Най-добро МСП, занимаващо се с биологично
производство, е да бъде отличено малко или средно предприятие (МСП), което обработва
биологични продукти и е разработило висококачествен, новаторски, устойчив и
вдъхновяващ проект, който има реална добавена стойност за биологичното производство и
потребление.
Категория 6: Целта на наградата Най-добър търговец на дребно на биологични храни е да
бъде отличен търговец на дребно на храни, продаващ биологични храни, който е
разработил висококачествен, новаторски, устойчив и вдъхновяващ проект, имащ реална
добавена стойност за биологичното производство и потребление.
Категория 7: Целта на наградата Най-добър ресторант в областта на биологичните храни е
да бъде отличен ресторант, самостоятелен или като част от сектора на хотелиерството и
ресторантьорството, предлагащ биологичен сертифициран референтен материал в менюто
си, който е разработил висококачествен, новаторски, устойчив и вдъхновяващ проект, имащ
реална добавена стойност за биологичното производство и потребление.

Критерии за допустимост и за присъждане на награда
1. Кандидатурите за наградите на ЕС за биологично производство трябва да отговарят на следните
критерии за допустимост:
а) Отправната точка за кандидатстване за една от наградите ще бъде следният уебсайт:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

На този уебсайт ще има връзка към онлайн формулярите за кандидатстване за всяка от наградите.
Кандидатурите трябва да бъдат подадени най-късно до 8 юни 2022 г., в 23:59:59 ч. (CEST - Central
European Summer Time).
б) Кандидатурите трябва да бъдат на един от официалните езици на ЕС.
в) Кандидатите трябва да са юридически или физически лица, установени или пребиваващи в една
от 27-те държави — членки на ЕС.
г) Представеният проект трябва да бъде базиран в ЕС и да се отнася ясно до една от седемте
категории / осемте награди за 2022 г. Един и същ проект не може да кандидатства за няколко
категории/награди. Всеки кандидат може да кандидатства само за една награда. Всеки кандидат
може да представи само една кандидатура за дадена награда.
д) Проектът трябва или да е завършен, или да е в достатъчно напреднала фаза на изпълнение, така
че журито да може да го оцени (т.е. физическото изпълнение трябва да бъде достатъчно
напреднало, за да се демонстрира постигането на целите).
е) Специфични критерии за допустимост за всяка категория на наградите:
•

•
•
•

•
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Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (жена) и Найдобър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж): да бъде
сертифициран в съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/8483;
Най-добър регион в областта на биологичното производство: няма специфични критерии
за допустимост;
Най-добър град в областта на биологичното производство: няма специфични критерии за
допустимост;
Най-добра биообласт в областта на биологичното производство: „биообласт“ е
географска област, в рамките на която земеделските стопани, обществеността,
туроператорите, асоциациите и публичните органи сключват споразумение за устойчиво
управление на местните ресурси, основаващо се на принципите и практиките на
биологичното производство;
Най-добро МСП, занимаващо се с биологично производство: предприятие, сертифицирано
съгласно Регламент (ЕС) № 2018/848, което отговаря на определението за МСП4 (дружество,
което наема на работа по-малко от 250 души и има годишен оборот, ненадвишаващ 50
милиона евро, или годишен счетоводен баланс, ненадвишаващ 43 милиона евро) и чието
производство е 100 % биологично5;

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN)
4
Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и
средните предприятия ( https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN
5
Да се разбира като биологични продукти или продукти в период на преход към биологично земеделие

•

•

Най-добър търговец на дребно на биологични храни: предприятие, сертифицирано в
съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/848, което продава 100 % сертифициран референтен
материал6 (с изключение на нехранителни продукти или хранителни продукти, които не са
достъпни като биологични);
Най-добър ресторант в областта на биологичните храни: със 100 % биологичен7
сертифициран референтен материал в менюто, когато е възможно8.

2. Всички допустими кандидатури ще бъдат оценени от журито на ЕС за наградите за биологично
производство въз основа на следните хоризонтални критерии за присъждане на награда:
•

•

•

•

6

Високо качество: Награденият трябва да е разработил висококачествена инициатива, която
създава реална добавена стойност за биологичното производство. Това означава добри
резултати и въздействие на проекта по отношение на първоначалните му цели. Проектите
демонстрират своето въздействие върху съответната област и територия и резултатите си
спрямо първоначално поставените цели и задачи.
Новаторски характер на проекта в избраната категория на наградата: Проектите не трябва
да бъдат в рамките на обичайната практика, а да демонстрират нови подходи, нови
организационни методи или разработване на нови или (значително) подобрени резултати
в областта на биологичното производство. Критериите за измерване на новаторския
характер за всяка категория са описани по-подробно в специалния раздел за категорията.
Стълбове за устойчивост (екологична, социална и икономическа) на проекта: Проектите
демонстрират своята устойчивост и бъдещето си като самостоятелна инициатива или
проект.
Прехвърляемост и възможност за възпроизвеждане на проекта на друго място в ЕС:
Проектът трябва да покаже, че представлява добра практика в по-широк (ЕС) контекст и че
вдъхновява или би могъл да вдъхнови и други да го възпроизведат. Проектът трябва също
така да демонстрира добри възможности за оповестяване на своите цели и резултати.
На кандидатите ще бъдат задавани насочващи въпроси от затворен тип, някои от които са
разработени във връзка с четирите принципа на биологичното производство и стълбовете за
устойчивост. Тези въпроси ще помогнат на кандидатите да структурират по-добре отговорите
си, а на журито — да получи повече информация за кандидатите.

Да се разбира като биологични продукти или продукти в период на преход към биологично земеделие
Да се разбира като биологични продукти или продукти в период на преход към биологично земеделие
8
В съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/848
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