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1. Σύνοψη 

 Η βιολογική καλλιέργεια βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ακόμη στη 
Βουλγαρία. Παρόλα αυτά, το βουλγαρικό καταναλωτικό κοινό 
σταδιακά εξοικειώνεται με τα βιολογικά προϊόντα, καταγράφεται 
πρόοδος και υφίστανται σημαντικές προοπτικές. Η βιολογική 
κτηνοτροφία είναι περιορισμένη, ενώ πιο αξιόλογη κρίνεται η 
ανάπτυξη της οργανικής μελισσοκομίας. 

 Βάσει μιας προσεκτικής μελέτης των διατροφικών συνηθειών των 
Βουλγάρων και των υφιστάμενων κενών της εγχώριας βιολογικής 
παραγωγής, μπορούν να εντοπιστούν σημαντικές ευκαιρίες για τους 
Έλληνες εξαγωγείς. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη η μικρή, ακόμη, 
αλλά εμφανώς αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν παρουσία 
βιολογικών εστιατορίων και καφετεριών στη Σόφια. 

 Η εγχώρια αγορά βιολογικών προϊόντων καλύπτεται σε ποσοστό 80% 
από εισαγωγές. Ταυτόχρονα, το 90% των πιστοποιημένων βιολογικών 
προϊόντων βουλγαρικής παραγωγής (κυρίως βότανα, λαχανικά, 
φρούτα, μέλι και καρύδια) εξάγεται στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, 
τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τον Καναδά. 

 Στη Βουλγαρία οι καταναλωτές προμηθεύονται βιολογικά προϊόντα 
από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ και τα εξειδικευμένα 
«βιολογικά μαγαζιά», τα οποία, πλέον, μόνο στην πρωτεύουσα, 
υπερβαίνουν τα 20. 

 Τα ζητήματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια ρυθμίζονται, 
κυρίως, από το Διάταγμα № 1 της 7ης Φεβρουαρίου 2013, ενώ σε 
λειτουργία βρίσκεται διαδικτυακό ηλεκτρονικό μητρώο εμπλεκομένων 
στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας / κτηνοτροφίας. 

 Οι βασικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των βιολογικών 
καλλιεργητών περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020 και, συγκεκριμένα, στο Μέτρο 11 «Βιολογική 
Γεωργία» του Προγράμματος (δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή). 

 Για να επωφεληθούν των παρεχόμενων χρηματοδοτήσεων, οι 
βιοκαλλιεργητές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ή σε διαδικασία 
πιστοποίησης. Οι εγκεκριμένοι από το αρμόδιο βουλγαρικό Υπουργείο 
Γεωργίας οργανισμοί ανέρχονται σε 11. 

 Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα που πωλούνται στη βουλγαρική 
αγορά αφορούν, κυρίως, σε φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο, που 
διατίθενται, ως επί το πλείστον, στα εξειδικευμένα καταστήματα. 

2. Εισαγωγή 

 Μέχρι πριν από μια δεκαπενταετία, τα βιολογικά προϊόντα 
αντιμετωπίζονταν από την πλειοψηφία του βουλγαρικού καταναλωτικού 
κοινού ως κάτι άγνωστο και απρόσιτο, λόγω της έλλειψης επαρκών 
πληροφοριών και ενημέρωσης και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών τιμών τους. 
Σταδιακά, όμως, η κατάσταση αλλάζει και σημαντική μερίδα καταναλωτών 
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διαφοροποιεί την προσέγγισή της προς τα προϊόντα αυτά. Η εν λόγω εξέλιξη 
οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη 
χώρα, στις διεθνείς τάσεις ως προς την υγιεινή διατροφή που επηρεάζουν και 
τους Βουλγάρους και στη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη 
υγεία, που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, 
λιπασμάτων, συντηρητικών κτλ. 
 

Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη συνειδητοποίηση της σημασίας των 
βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία υπήρξε η σύνταξη του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας (2007–2013), με το οποίο 
τέθηκαν οι εξής στόχοι: 

 
 Ανάπτυξη της αγοράς των βιολογικών προϊόντων. 
 Το 8% της καλλιεργήσιμης γης να καλλιεργείται με βιολογικό τρόπο 

έως το 2013. 
 Να υπάρχουν, ήδη από το 2007, αποτελεσματικές νομοθετικές και 

κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την υγιή 
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 

 Να τεθούν οι βάσεις έως το 2010 για εφαρμοσμένη επιστημονική 
έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
τομέα της βιολογικής γεωργίας. 

 Να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και 
πιστοποίησης. 
 
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου υπήρξε ασφαλώς 

αξιοπρόσεκτη πρόοδος στο βιολογικό κλάδο της Βουλγαρίας, αλλά οι ως άνω 
φιλόδοξοι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μερικό μόνο βαθμό, όπως θα 
διαπιστώσουμε στη συνέχεια της παρούσας έρευνας. Ειδικά ο στόχος του 8% 
της γης να καλλιεργείται με βιολογικό τρόπο απεδείχθη σχεδόν ανεδαφικός. 

3. Παραγωγή 

3.1. Βιολογική καλλιέργεια 

Η τελευταία θέση (πλην Μάλτας) της Βουλγαρίας μεταξύ των κρατών–
μελών της ΕΕ στη σχετική κατάταξη με τις συνολικές εκτάσεις βιολογικής 
καλλιέργειας (πλήρως μετατραπείσες και υπό μετατροπή1) αναδεικνύει το 
πρώιμο στάδιο της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα. Επιπλέον, οι ως άνω 

                                              
1
 Η βιολογική παραγωγή προέρχεται από εκτάσεις πλήρως μετατραπείσες. Πριν από το χαρακτηρισμό 

μιας περιοχής ως "βιολογικής", θα πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία μετατροπής. Το σύνολο των 

βιολογικών εκτάσεων αποτελείται από το άθροισμα των «υπό μετατροπή περιοχών (under 

conversion)» και των «πλήρως μετατραπεισών (fully converted)» περιοχών. Οι υπό μετατροπή 

περιοχές ως ποσοστό της συνολικής βιολογικής έκτασης μπορούν να δώσουν μια ένδειξη των 

προοπτικών ανάπτυξης στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια. 

http://seerural.org/1documents/Strategic_Documents2/Bulgaria/NATIONAL%20PLAN%20FOR%20DEVELOPMENT%20OF%20ORGANIC%20FARMING%20IN%20BULGARIA%202007%20-%202013.pdf
http://seerural.org/1documents/Strategic_Documents2/Bulgaria/NATIONAL%20PLAN%20FOR%20DEVELOPMENT%20OF%20ORGANIC%20FARMING%20IN%20BULGARIA%202007%20-%202013.pdf
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εκτάσεις αποτελούν μόλις το 0,8%2 της συνολικής καλλιεργούμενης αγροτικής 
έκτασης (Total Utilized Agricultural Area) στη Βουλγαρία. 

 
Γράφημα 1 : Σύνολο εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας (πλήρως μετατραπείσες και υπό 
μετατροπή) ως ποσοστό (%) της συνολικής καλλιεργούμενης αγροτικής έκτασης (2010 – 
2012) στα κράτη-μέλη της ΕΕ 

 
 
Πηγή: Eurostat – Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 
 Παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η βιολογική καλλιέργεια στη 
Βουλγαρία έχει αξιόλογες προοπτικές και έχει ήδη πραγματοποιήσει 
αξιοπρόσεκτη πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 
περίοδο 2003 – 2013 οι σχετικές εκτάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί (+8.615%), 
αν και ο ρυθμός αύξησής τους δε χαρακτηρίζεται από σταθερότητα όπως 
προκύπτει και από το κατωτέρω διάγραμμα (βλ. π.χ. την οριακή μείωσή τους 
το 2011 και, ακολούθως τη ραγδαία αύξηση της διετίας 2012–2013 – ειδικά το 
2013 η Βουλγαρία είχε πανευρωπαϊκά το μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
βιολογικών γαιών μαζί με την Ουκρανία). Βέβαια, αντίστοιχες αυξομειώσεις 
εμφανίζουν οι βιολογικές εκτάσεις και σε αρκετές άλλες χώρες (π.χ. Ελλάδα). 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
2
 Στοιχεία EUROSTAT για το 2012. Επικαλούμενοι στοιχεία του 2013, οι FiBL & IFOAM ανεβάζουν 

το ποσοστό αυτό σε 1,8%. 
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Γράφημα 2 : Εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένων των υπό 
μετατροπή) στη Βουλγαρία σε εκτάρια (2003–2013) 
 

 
 
Πηγή: β/Υπουργείο Γεωργίας – Eurostat – FiBL & IFOAM – BIOSELENA. 

 
Πάντως, η δυναμική της Βουλγαρίας αναδεικνύεται και από το δείκτη 

που μετράει το ποσοστό των υπό μετατροπή εκτάσεων στο σύνολο των 
εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας της χώρας. Εν προκειμένω, με ποσοστό 
70% (2012) η Βουλγαρία κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των κρατών–μελών της 
ΕΕ. 

 
Γράφημα 3 : Μερίδιο των υπό μετατροπή εκτάσεων στις συνολικές εκτάσεις βιολογικής 
καλλιέργειας (2007–2011) (%) 

 
 Πηγή: Eurostat 
 

 Εντυπωσιακός είναι και ο ρυθμός αύξησης των παραγωγών 
βιολογικών προϊόντων, ο αριθμός των οποίων μεταξύ 2009 και 2013 σχεδόν 
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δεκαπλασιάστηκε (από 395 σε πάνω από 3.0003). Γεωγραφικά, οι περισσότεροι 
από τους εν λόγω παραγωγούς εντοπίζονται σε Σόφια, Φιλιππούπολη και σε 
περιφέρειες της ανατολικής Βουλγαρίας (Haskovo, Μπουργκάς, Ruse, Silistra 
και Targovishte – βλ. και κάτωθι χάρτη).  
 

 
Χάρτης 1 – Εταιρείες του κλάδου της βιολογικής παραγωγής ανά βουλγαρική περιφέρεια: Ο χάρτης 
βασίζεται σε εκτίμηση στοιχείων καταχωρημένων στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο του β/Υπουργείου Γεωργίας 
(web: http://bioregister.mzh.government.bg), τα οποία έτυχαν επεξεργασίας και οπτικοποίησης από το Γραφείο 
ΟΕΥ Σόφιας. 

 
Σε ό,τι αφορά τα καλλιεργήσιμα σπαρτά στις βιολογικές εκτάσεις της χώρας, 
φαίνεται, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να υπερέχουν πλέουν τα 
δημητριακά, κάτι που συνάδει με τις διεθνείς τάσεις .  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
3
 Η ετήσια έκθεση του β/Υπουργείου Γεωργίας υπολογίζει τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων σε 

3123 το 2103. Για το ίδιο, όμως, έτος η παγκόσμια μελέτη των FiBL & IFOAM, που αντλεί στοιχεία 

από τη BIOSELENA, ανεβάζει τον αριθμό των παραγωγών σε 3.854. Βάσει ανεπίσημων εκτιμήσεων 

(Sega, 2015) στις αρχές του τ.έ. ο αριθμός των παραγωγών πιθανώς να έχει προσεγγίσει τις 5.000. 

Όπως είναι προφανές από τα ανωτέρω, οι σχετικές εκτιμήσεις ως προς το πόσοι είναι οι Βούλγαροι 

παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ποικίλουν. Η μάλλον πιο αξιόπιστη πηγή ως προς το θέμα αυτό είναι 

η επίσημη βάση δεδομένων εταιρειών του κλάδου της βιολογικής γεωργίας / κτηνοτροφίας στο 

διαδικτυακό τόπο του εξειδικευμένου ηλεκτρονικού μητρώου του Υπ. Γεωργίας 

(http://bioregister.mzh.government.bg/front/operators/page/1 - βλ.  σχετικά και παρακάτω υπό 8.1), 

όπου είναι αυτήν τη στιγμή καταχωρημένες περίπου 3.700 εταιρείες. 

http://bioregister.mzh.government.bg/
http://bioregister.mzh.government.bg/front/operators/page/1
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Γράφημα 4 : Κατηγορίες βιολογικών καλλιεργειών στη Βουλγαρία (2013, εκτάρια) 
 

 
  
Πηγή: FiBL & IFOAM 

 
 
3.2.2 Βιολογική κτηνοτροφία – μελισσοκομία  

 

Τα στοιχεία αναφορικά με τη βιολογική κτηνοτροφία στη Βουλγαρία 
είναι περιορισμένα. Σε αντίθεση με χώρες, όπως η Αυστρία, όπου η βιολογική 
κτηνοτροφία αναπτύχθηκε ραγδαία, στη Βουλγαρία το ποσοστό των 
βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων δεν υπερβαίνει το 1% των συνολικά 
εκτρεφόμενων ζώων της χώρας. Από τον παρακάτω πίνακα καθίσταται 
φανερό ότι στην περιορισμένης έκτασης βιολογική κτηνοτροφία της χώρας 
κυριαρχούν τα οικόσιτα αιγοπρόβατα, πολύ πιο περιορισμένος είναι ο 
αριθμός βοοειδών και ανύπαρκτος ο αριθμός χοίρων (παρά τη σημαντική 
τοπική εκτροφή χοίρων με συμβατικό τρόπο). 

 
Πίνακας 1 : Βιολογική κτηνοτροφία στη Βουλγαρία 

Είδος ζώου Αριθμός ζώων το 2013 % μεταβολή 2013–2012 
Βοοειδή 1.311 11,8% 
Χοίροι - - 

Οικόσιτα πρόβατα 7.894 -14% 

Οικόσιτες αίγες 3.235 14,3% 

Μέλισσες (κυψέλες, 2013) 117.360 37,5% 
*Χοίροι βιολογικής κτηνοτροφίας είχαν καταγραφεί μόνο το 2009 (108). 
Πηγή: β/ Υπουργείο Γεωργίας 
 

 Σε ό,τι αφορά τα βουλγαρικά προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας, 
πρέπει να επισημανθεί η παντελής απουσία του κρέατος (κάθε προέλευσης), 
καθώς η χώρα δε διαθέτει κατάλληλα πιστοποιημένα σφαγεία. Κατά 
συνέπεια, το σύνολο των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων προορίζεται για το 
εξωτερικό. Περιορισμένη είναι η παραγωγή βιολογικού γάλακτος, αυγών 
(μετά το 2009 δημιουργήθηκαν 2 πιστοποιημένες μονάδες βιολογικής 
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παραγωγής αυγών),  τυριού και γιαουρτιού. Σε διαδικασία πιστοποίησης 
είναι τρεις μονάδες οργανικής εκτροφής πέστροφας. 
 
 Αξίζει να σημειωθεί πως, από όλα τα ζωικής προέλευσης βιολογικά 
προϊόντα της Βουλγαρίας, το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν το νωπό 
γάλα (η παραγωγή του οποίου υπερτριπλασιάστηκε μες στην τελευταία 
πενταετία) και το μέλι, γεγονός που ενδεικνύει την ανάπτυξη στη χώρα της 
βιολογικής μελισσοκομίας. Η εν λόγω ανάπτυξη επιβεβαιώνεται και από ένα 
ακόμη στατιστικό στοιχείο: η Βουλγαρία βρίσκεται στην τρίτη θέση 
παγκοσμίως, μετά τη Ζάμπια και την Ιταλία, ως προς τον αριθμό των 
βιολογικών κυψελών. 
 
Πίνακας 2 : Προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας – μελισσοκομίας (2013) 

Προϊόν Παραγωγή 

Νωπό γάλα* (1000 lt.) 2.194,37 

Τυρί (1000 kg) 260,36 

Μέλι (1000 kg) 1.605,57 

Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) 
(1000 lt.) 

287,5 

Πηγή: BIOSELENA – FiBL & IFOAM 
*Κυρίως αγελαδινό και αίγειο. Σε μικρότερο ποσοστό πρόβειο. 

  

4. Βιομηχανική επεξεργασία βιολογικών προϊόντων 

 Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η διαθέσιμη πληροφόρηση αναφορικά 
με τη βιομηχανική επεξεργασία βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία. Βάσει 
των υπαρχόντων στοιχείων (2013), οι μεταποιητές του κλάδου είναι περίπου 
100 στη χώρα, με τους περισσότερους να έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης 
τα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα τρόφιμα. Σε αντίθεση με τις κυρίαρχες 
τάσεις στην ΕΕ, στη Βουλγαρία έχει καταγραφεί μόνο μια μονάδα 
επεξεργασίας βιολογικού κρέατος (προφανώς εισαγόμενου), γεγονός 
αναμενόμενο, καθώς, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, από τα διαθέσιμα 
στατιστικά δεδομένα δεν προκύπτει εγχώρια παραγωγή του εν λόγω 
προϊόντος.  
 
Πίνακας 3 : Μονάδες επεξεργασίας βιολογικών προϊόντων (2013) 

Αντικείμενο επεξεργασίας Μονάδες επεξεργασίας 

Παρασκευή λοιπών τροφίμων ( ζάχαρης, 
κακάο, σοκολάτας, τσαγιού, καφέ, αρτυμάτων, 

καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων, 
διαιτητικών τροφών κ.ά.) 

45 

Επεξεργασία φρούτων, λαχανικών, χυμών και 
γεώμηλων 

21 

Παρασκευή φυτικών και ζωικών ελαίων και 
λιπων (μαργαρινής και λοιπών βρώσιμών 

λιπών) 
14 

Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων 9 



Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας 
 

8 
(τυριού και παγωτού) 

Παρασκευή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων (ψωμιού, φρέσκων προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικών, φρυγανιών, 

μπισκότων κ.ά) 

4 

Επεξεργασία κρέατος πουλερικών και 
προϊόντων του  

1 

Επεξεργασία ιχθύων, μαλακόστρακων και 
μαλακίων 

1 

Πηγή: Eurostat  

5. Κατανάλωση 

5.1. Διατροφικές συνήθειες 

 
Όπως σημειώσαμε ήδη παραπάνω, οι Βούλγαροι καταναλωτές 

στρέφονται σταδιακά προς την υγιεινή διατροφή, αλλά τα σχετικά βήματα 
είναι ακόμη αργά. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες βιολογικών 
προϊόντων, επισημαίνουμε τα εξής: 

 Φρούτα: Βάσει στοιχείων της Eurostat, η κατά κεφαλή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στη Βουλγαρία 
υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 
Συγκεκριμένα, οι Βούλγαροι καταναλώνουν, κυρίως, νωπές 
ντομάτες, μήλα, σταφύλια, πορτοκαλιά και, κάπως λιγότερο, 
ροδάκινα, ενώ, αντίθετα, είναι πολύ περιορισμένη η 
κατανάλωση κουνουπιδιών και αχλαδιών. Πρέπει να 
επισημανθεί, επίσης, ότι έως τώρα η προώθηση βιολογικών 
φρούτων και λαχανικών στις ανοιχτές αγορές (λαϊκές) έχει 
αποτύχει. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν, βέβαια, να 
τα προμηθευθούν από σούπερ-μάρκετ και εξειδικευμένα 
καταστήματα.4 

 Λαχανικά: Σε ό,τι αφορά ειδικά τα λαχανικά, υπάρχει 
περιθώριο προώθησης βιολογικών προϊόντων, με δεδομένο ότι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής τοπικής 
κουζίνας και μαγειρεύονται με ποικίλους τρόπους (π.χ. τοπικές 
σαλάτες, σούπες, λαχανικά ως συνοδευτικά ψητού κρέατος κτλ.). 

 Κρέατα: Η εγχώρια αγορά βιολογικών κρεάτων καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου από εισαγωγές. Αν και η χώρα διαθέτει παράδοση 
στην πτηνοτροφία και την εκτροφή χοίρων και τα στατιστικά 
δείχνουν περιορισμένη βιολογική κτηνοτροφία, δεν 
καταγράφεται εγχώρια παραγωγή βιολογικού κρέατος (βλ. 
ανωτέρω υπό 3.2.2) ούτε απαντά το εν λόγω προϊόν στα 
λιανεμπορικά καταστήματα (σούπερ-μάρκετ και βιολογικά 
καταστήματα). Αντιθέτως, εντοπίζονται – σε περιστασιακή, 

                                              
4
 Σχετικά βλ. παρακάτω υπό 7.1. 
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όμως, βάση – πουλερικά ελληνικής προέλευσης και λοιπά 
κρέατα / αλλαντικά  ιταλικής, γερμανικής και αυστριακής 
προέλευσης (ενίοτε κατεψυγμένα). Εν προκειμένω, συνεπώς, 
πιθανώς να υφίστανται δυνατότητες προώθησης προϊόντων της 
ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας, αν και ανασταλτικό 
παράγοντα αποτελεί η μη σταθερή προμήθεια των τοπικών 
εξειδικευμένων καταστημάτων με εν λόγω προϊόντα, γεγονός 
που ενδεικνύει χαμηλή κατανάλωση. Προφανώς, λόγω της 
υψηλής τιμής των αγαθών οργανικής κτηνοτροφίας αλλά και 
των ισχυουσών καταναλωτικών συνηθειών, οι Βούλγαροι 
καταναλωτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεχίζουν να 
προτιμούν κρέατα συμβατικής παραγωγής (ως επί το πλείστον 
τοπικά χοιρινά και πουλερικά). 

 Γαλακτοκομικά: Πλέον υφίσταται παρουσία βιολογικών 
γαλακτοκομικών προϊόντων (τυριών, γάλακτος και γιαουρτιών) 
όχι μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα, αλλά και στα σούπερ-
μάρκετ. Η παρουσία, όμως, αυτή δεν είναι τόσο έντονη, ώστε να 
αποκλείει τις δυνατότητες εισαγωγών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή, ακόμη, αλλά εμφανώς 
αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν παρουσία βιολογικών εστιατορίων και 
καφετεριών στη Σόφια, τα οποία πλέον ανέρχονται σε 7–8. Πρόκειται για 
καταστήματα εστίασης με έμφαση στη χορτοφαγική και υγιεινή διατροφή, 
που χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό βιολογικά προϊόντα. Tα στοιχεία 
επικοινωνίας ορισμένων εξ αυτών παρατίθενται σε παράρτημα στο τέλος της 
μελέτης. 

5.2. Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων στην τοπική αγορά (διάρθρωση – 
τάσεις – συμπεριφορά καταναλωτών) 

 
 Τα βιολογικά τρόφιμα καταλαμβάνουν ποσοστό έως 1% της εγχώριας 
αγοράς τροφίμων, ενώ το 2010 οι εγχώριες λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 7 
εκατ. (χαμηλότερα από τη Βουλγαρία στη σχετική κατάταξη βρίσκονται μόνο 
η Λιθουανία, η Λετονία, η Σλοβακία και η Κύπρος). Από τα βιολογικά 
προϊόντα, που πωλούνται στη Βουλγαρία, το 90% είναι βρώσιμα5, ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος (πιθανώς έως και 80%) εισαγόμενα. Πάντως, σταδιακά 
ορισμένα από τα παραδοσιακά εξαγόμενα βουλγαρικά προϊόντα (π.χ. αλεύρι, 
διαιτητικές σοκολάτες και αιθέρια έλαια) απαντούν συχνότερα στην εγχώρια 
αγορά. 
 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες βουλγαρικών βιολογικών προϊόντων, 
που μπορεί κάποιος καταναλωτής να προμηθευθεί στην τοπική αγορά είναι οι 
εξής: 
 

                                              
5
 Τα υπόλοιπα είναι, κυρίως, καλλυντικά (σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρεμοσάπουνα κτλ.). 
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 Φρέσκα προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί, σαλάμι και άλλα 

αλλαντικά, φρούτα και εποχιακά λαχανικά) 

 Κονσερβοποιημένα και συσκευασμένα τρόφιμα (λαχανικά, 
κομπόστες, μαρμελάδες) 

 Μέλι 

 Αποξηραμένα βότανα 
 

Βάσει πρόσφατων ερευνών της κοινής γνώμης (τέλη 2014), οι 
Βούλγαροι καταναλωτές ακόμη διατηρούν εφεκτική και, σε κάποιο βαθμό, 
αντιφατική στάση απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Ενώ, από τη μία 
πλευρά, τα 2/3 αναγνωρίζουν τη συμβολή των εν λόγω προϊόντων στην 
υγιεινή διατροφή, περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δηλώνουν ότι 
δεν αγοράζουν τρόφιμα οργανικής προέλευσης (βλ. παρακάτω γράφημα). 
Όποτε οι Βούλγαροι καταναλωτές προτιμούν τα βιολογικής προέλευσης 
τρόφιμα, επιλέγουν, κυρίως, φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά, ενώ πολύ 
πιο περιορισμένη είναι η προτίμηση σε κρέατα, ελαιόλαδο και προϊόντα 
αρτοποιίας.  

Γράφημα 5 : Απαντήσεις Βούλγαρων καταναλωτών που ερωτώνται αν αγοράζουν 
βιολογικά προϊόντα (%) 

 

Πηγή: Regal – Ipsos Bulgaria 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικού βιολογικού καταστήματος με 
ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, οι μέσες παραγγελίες των καταναλωτών 
ανέρχονται σε BGN 40–60, ενώ η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη παραγγελία 
ήταν της τάξης των BGN 200. 

6. Εμπόριο 

Βασικό πρόβλημα για τη μελέτη της ανάπτυξης της βιολογικής 
γεωργίας στη Βουλγαρία αποτελεί η έλλειψη επίσημων στατιστικών 
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στοιχείων, καθώς στις ετήσιες εκθέσεις του βουλγαρικού Στατιστικού 
Ινστιτούτου απουσιάζει ο όρος «βιολογική γεωργία». Συνεπώς, οι αναλυτές 
αρκούνται στα αποσπασματικά στοιχεία επιμέρους μελετών, άρθρων και 
συνεντεύξεων. Από αυτά προκύπτουν ορισμένες βασικές εκτιμήσεις 
αναφορικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία: 

1. Πάνω από το 90% των πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων 
βουλγαρικής παραγωγής εξάγεται, κυρίως, στις χώρες της δυτικής 
Ευρώπης, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία (Vitosha Research 
2009, Sega 2015).  
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά (Sega 2015), ενώ η Βουλγαρία είναι 
ο μεγαλύτερος παραγωγών βιολογικών αγγουριών στην Ευρώπη, μόνο 
το 2% αυτών παραμένει στην τοπική αγορά. Ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Αγροτικής Βιολογικής Παραγωγής “Bioselena”, κ. Stoiko 
Apostolov, παραθέτει ένα ακόμη παράδειγμα της προβληματικής για 
τα βουλγαρικά προϊόντα κατάστασης ως προς το εξωτερικό εμπόριο: Η 
Βουλγαρία εξάγει βιολογικό σίτο στη Γερμανία σε τιμές € 350–400 ανά 
τόνο, ο οποίος επανεξάγεται από τη Γερμανία στη Βουλγαρία 
επεξεργασμένος, υπό τη μορφή, πλέον, βιολογικού αλευριού, και σε 
τιμή € 3 το κιλό. Για το λόγο αυτό, ο κ. Apostolov καλεί σε 
ανασχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τα βιολογική προϊόντα, με 
την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στις εξαγωγές τελικών προϊόντων 
και όχι στις πρώτες ύλες 

2. Τα κύρια εξαγόμενα βιολογικά προϊόντα της Βουλγαρίας είναι 
βότανα, μπαχαρικά, λαχανικά, φρούτα (κυρίως αγγούρια και 
φράουλες), μέλι, καρύδια και αιθέρια έλαια. 

3. Η εγχώρια αγορά βιολογικών προϊόντων καλύπτεται σε ποσοστό 80% 
από εισαγωγές, που τροφοδοτούν μια σειρά από κλάδους (κρέας, αυγά, 
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, 
χυμοί, ζυμαρικά, όσπρια, ξύδι κ.ά.).6 

7. Είσοδος στην αγορά 

7.1. Εμπορικοί δίαυλοι 

 
Στη Βουλγαρία οι καταναλωτές προμηθεύονται βιολογικά προϊόντα 

από: 
 

 Τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ. 

 Τα εξειδικευμένα «βιολογικά μαγαζιά», τα οποία απαντούν τόσο σε 
συνοικίες όσο και σε κεντρικά σημεία και μεγάλα εμπορικά κέντρα και 
όπου προσφέρονται, ως επί το πλείστον, προϊόντα βιολογικής 
προέλευσης και υγιεινής διατροφής.  

 

                                              
6
 Βλ. και ανωτέρω υπό 5.2. 
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Σε μια λιανική αγορά, όπως η βουλγαρική, η οποία δεν είναι ακόμη 

τόσο συγκεντρωτική όσο άλλες ευρωπαϊκές, ο καλύτερος τρόπος για να 
εισέλθει κανείς είναι μέσω εισαγωγέων ή αντιπροσώπων, είτε ανεξάρτητων 
είτε συνεργαζόμενων με μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ ή/και με 
εξειδικευμένα καταστήματα (βλ. παρακάτω). Τα σούπερ-μάρκετ διαθέτουν 
συχνά δικές τους κεντρικές εγκαταστάσεις για εισαγωγές / αγορές / διανομή 
είτε στη Βουλγαρία είτε στη χώρα προέλευσης. Οι μεγαλύτερες λιανεμπορικές 
αλυσίδες στη Βουλγαρία είναι οι εξής: 
 

o BILLA – PENNY MARKET (γερμανικών συμφερόντων αλυσίδα με 
έδρα την Αυστρία): http://www.billa.bg/eurobilla_bg/  

o KAUFLAND (Γερμανία): 
http://www.kaufland.bg/Nachalo/index.jsp  

o ΜΕΤRO (Γερμανία): http://www.metro.bg/  
o FANTASTICO (βουλγαρική αλυσίδα): http://www.ff-bg.net/  
o CBA (Ουγγαρία): http://www.cba.bg  
o ΗΙΤ (Γερμανία) 
o T-MARKET (Λιθουανία): http://www.tmarket.bg/  
o CARREFOUR – PICADILLY (ελληνο-βουλγαρική αλυσίδα – 

συμμετοχή Ομίλου Μαρινόπουλου): http://www.carrefour.bg/ & 
http://www.piccadilly.bg/ 

o LIDL (Γερμανία): 
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg/hs.xsl/index.htm.  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πλέον, σε αρκετά σούπερ-μάρκετ 

προβλέπονται ειδικοί χώροι πώλησης για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε τα 
τελευταία να είναι εύκολα διαχωρίσιμα και με διακριτή την ιδιαιτερότητά 
τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, έχει περιοριστεί σημαντικά – χωρίς να έχει 
εκλείψει πλήρως – ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν στα βουλγαρικά 
σούπερ-μάρκετ οι καταναλωτές, αλλά το οποίο είχε αρνητικές συνέπειες και 
για τους ίδιους τους παραγωγούς, ότι δηλαδή συχνά τα βιολογικά προϊόντα 
πωλούνταν μαζί με παρόμοια συμβατικά. 

 
Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα βιολογικά μαγαζιά, πρέπει να 

επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η θέση τους σταδιακά ενισχύεται.  Ενώ 
το 2008 ήταν μόλις 2 στη Σόφια, πλέον υπερβαίνουν τα 20, ενώ μόνο στις 
αρχές του 2015 λειτούργησαν 2 ακόμη στην πρωτεύουσα.7 Σε παράρτημα στο 
τέλος της μελέτης παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των σημαντικότερων 
εξ αυτών. 
 

Το ενδιαφέρον είναι πως αρκετά από τα ως άνω εξειδικευμένα 
καταστήματα πωλούν τα προϊόντα τους και διαδικτυακά μέσω των 
ιστοσελίδων τους. Τέλος, όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω (υπό 5.1), δεν 
έχουν καρποφορήσει έως τώρα προσπάθειες να επεκταθούν οι πωλήσεις 

                                              
7
 Στη Βάρνα τα βιολογικά καταστήματα υπολογίζονται σε 6 και στο Μπουργκάς σε 5. 

http://www.billa.bg/eurobilla_bg/
http://www.kaufland.bg/Nachalo/index.jsp
http://www.metro.bg/
http://www.ff-bg.net/
http://www.cba.bg/
http://www.tmarket.bg/
http://www.carrefour.bg/
http://www.piccadilly.bg/
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg/hs.xsl/index.htm
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βιολογικών προϊόντων στις, αρκετά δημοφιλείς στη Βουλγαρία, ανοικτές 
αγορές φρούτων και λαχανικών. 

3.7.2. Εισαγωγικές διατυπώσεις – Έλεγχοι  

Η Βουλγαρία πραγματοποιεί κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους στα προϊόντα, που εισάγονται από τρίτες χώρες για κατανάλωση στη 
Βουλγαρία ή περαιτέρω διακίνηση στην ΕΕ. Παραλλήλως, επιβάλλει τους 
προβλεπόμενους κοινοτικούς δασμούς. Στα ελληνικά προϊόντα, όμως, όπως 
και σε όλα τα προϊόντα χωρών ΕΕ δεν πραγματοποιούνται συνοριακοί 
φυτοϋγειονομικοί ή κτηνιατρικοί έλεγχοι (εφόσον τα προϊόντα διαθέτουν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές) και δεν 
επιβάλλονται δασμοί.  

 
Το βουλγαρικό κράτος, όμως, δύναται να πραγματοποιεί σχετικούς 

ελέγχους (κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς) σε προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης οπουδήποτε στο εσωτερικό του, χωρίς διάκριση με βάση την 
καταγωγή των εμπορευμάτων ή το μέσο μεταφοράς, κατά τον ίδιο τρόπο που 
οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και για τα εγχώρια προϊόντα. 
Υπεύθυνος ελεγκτικός φορέας, εκτός από το εμφιαλωμένο νερό, το οποίο 
ελέγχεται από τους περιφερειακούς επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας, είναι 
η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (web: 
http://www.babh.government.bg/en/). Μάλιστα, ο επικεφαλής της 
τελευταίας, καθ. Plamen Mollov, είχε επισημάνει στα τέλη του 2014 τους 
κινδύνους που ανακύπτουν από τη μη σύννομη σήμανση προϊόντων, που δεν 
έχουν πιστοποιηθεί επαρκώς, ως βιολογικών.  

Οι Έλληνες εξαγωγείς θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν ότι σε πλήρη 
εφαρμογή έχουν τεθεί πρόσφατες διατάξεις του βουλγαρικού Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται ειδική 
διαδικασία ελέγχου «αγαθών υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου» (high fiscal 
risk goods). Οι κατάλογοι με τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνουν 71 
κωδικούς, αποκλειστικά τρόφιμα: κρέας αλόγου και κουνελιού, βόειο και 
χοιρινό κρέας, κρέας πουλερικών, σφάγια αρνιού, συμπυκνωμένο γάλα και 
κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, άλευρα, διάφορα φρούτα και λαχανικά, ελιές, 
ελαιόλαδο, ακατέργαστο ηλιέλαιο, διάφορα ψάρια και θαλασσινά – βλ. τους 
πλήρεις καταλόγους στις ηλ. διευθύνσεις: 
http://www.tita.bg/downloads/Edition_07_2014/-402.01.2014..pdf και 
http://www.tita.bg/downloads/Edition_07_2014/-599.06.2014..PDF.  Με τις νέες 
διατάξεις του ΚΦΔ, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, 
κατά τις περιπτώσεις που ως άνω προϊόντα διακινούνται είτε εντός της χώρας 
είτε προς άλλο κράτος-μέλος. Μεταξύ άλλων, τα ελεγκτικά κλιμάκια μπορούν 
να τοποθετούν στο μεταφορικό όχημα τεχνικά μέσα ελέγχου και να επιθέτουν 
σφραγίδα αναγράφουσα «υψηλός δημοσιονομικός κίνδυνος» επί των 
μεταφορικών εγγράφων, όπου αναφέρεται το είδος της συναλλαγής. Το 
αρμόδιο όργανο της β/Υπηρεσίας Εσόδων μπορεί υπό προϋποθέσεις να 

http://www.babh.government.bg/en/
http://www.tita.bg/downloads/Edition_07_2014/-402.01.2014..pdf
http://www.tita.bg/downloads/Edition_07_2014/-599.06.2014..PDF
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λάβει, επίσης, κατά περίπτωση είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν εγκρίσεως άλλου 
αρμοδίου οργάνου, ασφαλιστικά μέτρα με στόχο την εξασφάλιση της 
καταβολής οφειλόμενων φόρων. Κατά των ενεργειών και αποφάσεων των 
ελεγκτικών οργάνων (π.χ. κατά του συντασσόμενου πρωτοκόλλου) 
προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής από τον ελεγχόμενο, η οποία, όμως, 
δεν επιφέρει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Τα σημεία ελέγχου προσδιορίζονται 
με απόφαση της Υπηρεσίας Εσόδων και δύναται να ευρίσκονται επί του 
οδικού δικτύου, καθώς και σε καθορισμένα σημεία του σιδηροδρομικού 
δικτύου, των αεροδρομίων και των λιμένων. 
 

Ο φόρος  προστιθεμένης αξίας (DDS) στη Βουλγαρία είναι 20% για όλα 
τα προϊόντα και υπηρεσίες. Υποχρέωση για την καταβολή ΦΠΑ υπάρχει μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
1. Κύκλος εργασιών άνω των BGN 50.000 (€ 25.000) 
2. Ενδοκοινοτικές προμήθειες άνω των BGN 20.000 (€ 10.000) 
3. Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των BGN 70.000 (€ 35.000) 

8. Θεσμικό πλαίσιο 

8.1. Νομοθεσία 
 
 Τα ζητήματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια ρυθμίζονται στη 
Βουλγαρία, κυρίως, από το Διάταγμα № 1 της 7ης Φεβρουαρίου 2013 «περί 
εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής φυτών, ζώων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, φυτικών και ζωικών προϊόντων, προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και τροφίμων, την επισήμανση τους και τον έλεγχό τους 
ως προς την παραγωγή και την επισήμανση», το οποίο εκδόθηκε σε εφαρμογή 
των Κανονισμών (EC) της ΕΕ 834/2007, 889/2008, 1235/2008 (βλ. επίσης και 
τον Κανονισμό [EU] 271/2010, αναφορικά με το ευρωπαϊκό σήμα βιολογικής 
παραγωγής), που θέτουν σειρά κανόνων για την προώθηση της βιολογικής 
καλλιέργειας, τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τη θέσπιση ηλεκτρονικών 
μητρώων (βλ. το σχετικό ηλ. μητρώο στο διαδικτυακό τόπο 
http://bioregister.mzh.government.bg/), τους ελέγχους και την σήμανση των 
προϊόντων.  
 

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 
βιολογική γεωργία στη Βουλγαρία παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Γεωργίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων είναι τα εξής: 

 

Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων 
55, Hristo Botev Bul. 

1040 Σόφια 
Διεύθυνση Αγροτικών Καλλιεργειών (Дирекция "Растениевъдство") 

Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας 
Τηλ: +359 2 985 11 303, 985 11 315, 985 11 318 

http://bioregister.mzh.government.bg/
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Web: http://www.mzh.government.bg/MZH/en/Ministry.aspx 

Νομικά κείμενα σχετικά με τη βιολογική παραγωγή (στη βουλγαρική): 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemed

elie/BZNormativnaBaza.aspx  
Αναλυτικός τηλ. κατάλογος υπηρεσιών Υπουργείου: 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Contacts.aspx  

 
8.2. Χρηματοδότηση 
 
 Οι βασικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των βιολογικών 
καλλιεργητών περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014–2020, του οποίου η υλοποίηση και εφαρμογή άρχισε στα μέσα του 
τρέχοντος έτους. Το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων επισήμανε ότι, για 
πρώτη φορά, θα δοθεί ξεχωριστή έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία. 
   

Βάσει των έως τώρα δεδομένων και των κειμένων που έχουν 
δημοσιοποιηθεί, κατά την περίοδο 2014–2020 οι βιολογικές καλλιέργειες θα 
υποστηριχθούν από το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» (αντιστοιχεί εν μέρει 
στο Μέτρο 214 «Αγρο-οικολογικές πληρωμές» της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου). Σχετικό είναι, επίσης, και το Μέτρο 10 
«Αγροοικολογία και Κλίμα», που στοχεύει στην εφαρμογή θετικών για το 
κλίμα και το περιβάλλον πρακτικών. Οι προβλεπόμενες άμεσες πληρωμές 
μέσω του Μέτρου 11 το διάστημα 2014–2020 ανέρχονται σε περίπου € 103 
εκατ. Το 75% της ως άνω χρηματοδότησης προέρχεται από κοινοτικά 
κονδύλια και το 25% από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 
Όπως αναδεικνύουν μελέτες αναφορικά με την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο, οι μικροκαλλιεργητές αντιμετώπισαν προβλήματα 
ένταξης στο ως άνω χρηματοδοτικό σχήμα, καθώς ετίθετο ελάχιστο όριο γης, 
το οποίο σε μεγάλο ποσοστό δεν εκάλυπταν. Εκτιμάται, συγκεκριμένα, ότι 
περίπου ¾ των κατακερματισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη 
Βουλγαρία δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στην εν λόγω χρηματοδότηση. 
Ελάχιστες προϋποθέσεις τίθενται, κατά περίπτωση, και στο νέο Μέτρο 11, οι 
οποίες, όμως, φαίνονται λογικές (π.χ. ο υποψήφιος καλλιεργητής σπαρτών 
πρέπει να κατέχει 0,5 εκτάριο [= 5 στρέμματα] ή ο υποψήφιος μελισσοκόμος 
να εκτρέφει 20 οικογένειες μελισσών/κυψέλες). 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 

απευθύνονται στο αρμόδιο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας (State Fund 
Agriculture), τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι τα ακόλουθα: 
 

Κρατικό Ταμείο Γεωργίας 
136, Tzar Boris III 

1618 Σόφια 
Τηλ.: +359 2 8187 100 
E-mail: dfz@dfz.bg 

http://www.mzh.government.bg/MZH/en/Ministry.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BZNormativnaBaza.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Contacts.aspx
mailto:dfz@dfz.bg
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Web: http://www.dfz.bg/en/ 

 
 Τέλος, δυνατότητες χρηματοδότησης πιθανώς να υπάρξουν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδος – 
Βουλγαρίας 2014 – 2020. Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, χρηματοδοτήθηκε, με συμμετοχή 
φορέων των δύο χωρών, σχέδιο για την ανάπτυξη σχήματος, με στόχο τη 
δημιουργία κοινού branding για την προώθηση των τοπικών βιολογικών 
προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής. (εντάχθηκε στον άξονα 
«Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι»: 24% της συνολικής 
χρηματοδότησης – βλ. τον αντίστοιχο άξονα 1 του νέου Προγράμματος: 
«Δημιουργία μιας Ανταγωνιστικής Διασυνοριακής Περιοχής»). Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνόμενοι στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού 
Προγράμματος, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι τα εξής: 
 

Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Προγραμμάτων 
Συνεργασίας  

65, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
GR-57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: +30 2310 469600 
Fax: +30 2310 469602 

Κοινή Τεχνική Γραμματεία για το Πρόγραμμα Περιφερειακής Συνεργασίας 
Ελλάδος – Βουλγαρίας 2007–2013 

 Τηλ.: +30 2310 024040 
Φαξ: +30 2310 024078 

E-mail: interreg@mou.gr 

Web: http://www.interreg.gr/, http://greece-bulgaria.eu/  
http://www.espa.gr/en/Pages/staticGreeceBulgariaProgramme.aspx 

Βλ. και: http://greece-
bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=5   

 
8.3. Οργανισμοί πιστοποίησης 
 
 Όπως αναφέρθηκε ήδη, για να επωφεληθούν των παρεχόμενων 
χρηματοδοτήσεων, οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ή σε 
διαδικασία πιστοποίησης. Ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης ιδρύθηκε και 
εισήλθε στη βουλγαρική αγορά το 2001, αλλά έλαβε επίσημη κρατική άδεια 
μόνο το 2003. Αυτήν τη στιγμή, οι καταχωρημένοι στο σχετικό ηλεκτρονικό 
μητρώο οργανισμοί πιστοποίησης ανέρχονται σε 11, εκ των οποίων 9 είναι 
θυγατρικές ξένων εταιρειών, καμία, όμως, ελληνικών συμφερόντων (αντίθετα 
το 2011 υφίσταντο δύο οργανισμοί πιστοποίησης ελληνικών συμφερόντων). 
 
 
 

http://www.dfz.bg/en/
http://greece-bulgaria.eu/images/stories/2014-2020/01102014/nop01102014a1.pdf
http://greece-bulgaria.eu/images/stories/2014-2020/01102014/nop01102014a1.pdf
mailto:interreg@mou.gr
http://www.interreg.gr/
http://greece-bulgaria.eu/
http://www.espa.gr/en/Pages/staticGreeceBulgariaProgramme.aspx
http://greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=5
http://greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=5
http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
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Γράφημα 6: Προέλευση οργανισμών πιστοποίησης, που δραστηριοποιούνται στη 
Βουλγαρία (2015) 

 
Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Γεωργίας – Ηλεκτρονικό Μητρώο Βιολογικής Γεωργίας - 
Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 

 Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πιστοποιημένοι παραγωγοί 
αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους 
την εθνική βιολογική ετικέτα (βλ. εικόνα αριστερά), τα 
δικαιώματα της οποίας ανήκουν στο βουλγαρικό Υπουργείο 
Γεωργίας.  

9.  Τιμές καταναλωτή 

Η κάτωθι τιμοληψία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ-
μάρκετ και εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης βιολογικών προϊόντων 
(βιολογικών μαγαζιών) της χώρας. Εν προκειμένω, μπορούμε να εξαγάγουμε 
τα εξής βασικά συμπεράσματα: 

 
 Ως προς τα προϊόντα ενδιαφέροντός μας, δεν παρατηρούνται 

πάντα μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές καταναλωτή μεταξύ 
σούπερ-μάρκετ και εξειδικευμένων καταστημάτων. Ενίοτε δε τα 
κεντρικά βιολογικά μαγαζιά προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στα 
ίδια συγκρινόμενα προϊόντα. Στα μικρότερα συνοικιακά 
βιολογικά μαγαζιά, όμως, οι τιμές είναι, κατά κανόνα, 
ακριβότερες αυτών των σούπερ-μάρκετ. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των βιολογικών προϊόντων, που 
εισάγονται στη Βουλγαρία, προέρχονται από την ΕΕ και, 
κυρίως, από Γερμανία και Ιταλία. 

 Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα που πωλούνται στη 
βουλγαρική αγορά αφορούν, πρωτίστως, σε φρούτα (νωπά και 
αποξηραμένα), λαχανικά και ελαιόλαδο. Με σχετικά αυξημένη 
συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν, εντοπίζονται στην τοπική 
λιανική αγορά ελληνικά προϊόντα βιολογικής 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-
ΕΛΒΕΤΙΑ, 1 

ΕΛΒΕΤΙΑ, 1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 3 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 1 

ΙΤΑΛΙΑ, 2 

ΑΥΣΤΡΙΑ, 1 
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κτηνοτροφίας/ιχθυοκαλλιέργειας. Με εξαίρεση, όμως, το 
βιολογικό ελαιόλαδο, το οποίο ενίοτε πωλείται και στα μεγάλα 
σούπερ-μάρκετ, τα υπόλοιπα ελληνικά βιολογικά προϊόντα 
διατίθενται, ως επί το πλείστον, στα εξειδικευμένα καταστήματα.   

 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς,8 τα βιολογικά 

προϊόντα είναι στη Βουλγαρία ακριβότερα κατά 30% σε σχέση με τα 
συμβατικά, αλλά το ποσοστό αυτό παρουσιάζει διακύμανση ανάλογα με το 
προϊόν. 
 
Πίνακας 6: Τιμές καταναλωτή (2015) βιολογικών προϊόντων (εγχώριων & εισαγόμενων) 
στη βουλγαρική αγορά 

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε BGN) 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 
 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε BGN) 

Κρέας    

Κοτόπουλο 1 kg  Ελλάδος: 10 έως 729 

Ιχθυρά      

Τόνος 1 kg  Ελλάδος: 35 

Παλαμίδα  1 kg  Ισπανίας: 35 

Αλλαντικά    

Σαλάμι  100 g  Ελλάδος: 357 (καπνιστό) 
Γερμανίας: 12 

Βελγίου: 5 

Λουκάνικα 200 g  Γερμανίας: 8 έως 10 
Ελλάδος: 12 (χωριάτικο) 
Ελλάδος: 21 (βίσωνα) 

Γαλακτοκομικά 
προϊόντα 

   

Φρέσκο γάλα 
(αγελαδινό) 

1 l 3  

Κρέμα γάλακτος 200 g 4  

Γιαούρτι (кисело 
мляко) 

400 g 2  

Ayran (айрян)10 500 ml 1,6 έως 1,8  

Κεφίρ 500 ml  Γερμανίας: 4 

Φέτα 400 g  Ελλάδος: 14,5 – 15,5  

Πρόβειο λευκό τυρί 
(сирене) 

400 g 9  

Αγελαδινό λευκό τυρί 
(сирене) 

400 g 9  

Γίδινο  400 g  Ελλάδος: 14,5 

Τυρί κασκαβάλ 
(кашкавал)11 

300 g 8 έως 9  

                                              
8
 Βλ. σχετικές δηλώσεις του κ. Kamen Krastanov, εκπροσώπου της αλυσίσας BIOMAG (Dnevnik.bg, 

2010). 
9
 Ανάλογα με το κομμάτι του κοτόπουλου (από το ακριβότερο στο φθηνότερο: φιλέτο, μπούτι, 

φτερούγες). 
10

 Παραπλήσιο με το ελληνικό ξινόγαλα (αριάνι). 
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Κεφαλοτύρι 300 g  Ελλάδος: 10 

Gouda Γερμανίας 125 g  Γερμανίας: 5 

Μυζήθρα 250 g  Ελλάδος: 5 

Αυγά     

Αυγά όρνιθας Συσκευασία 
των 6 αυγών 

 Ουγγαρίας: 5 
Ελλάδος: 6 

Αυγά ορτυκιού Συσκευασία 
των 6 αυγών 

2,5  

Φρούτα - Λαχανικά    

Αγγούρια 1 kg 1,4   

Πιπεριές Charleston 1kg 10  

Πιπεριές πράσινες 1 kg  Ελλάδος: 10 
Ιταλίας: 11 

Πιπεριές κόκκινες   Ολλανδίας: 16 

Πιπεριές Φλωρίνης 1 kg  Ελλάδος: 13 έως 19 

Μελιτζάνες 1 kg  Ιταλίας: 7 

Ντομάτες 1kg 4 έως 9 Ιταλίας: 8 

Πατάτες 1kg 8 Ιταλίας: 1 έως 4 
Ουγγαρίας: 7 

Καρότα 1 kg  Ιταλίας: 3,5 έως 6,3 
Ισραήλ: 5 

Κολοκυθάκια  1 kg 2 Ισπανίας: 6 

Σκόρδα 100 g   Ισπανίας: 2 έως 3 

Κρεμμύδια 1 kg 3 έως 4 Αιγύπτου: 4 έως 6 

Πιπερόριζα  1 kg  Κίνας: 17 έως 19 

Ακτινίδια 1 kg  Ελλάδος: 5,4 έως 5,8 

Λεμόνια 1 kg  Ιταλίας: 6 έως 8 

Καρπούζι  1 kg  Ισπανίας: 7 

Πεπόνι 1 kg  Ελλάδος: 6 

Μήλα 1 kg  Ιταλίας: 6 έως 7 

Πορτοκάλια 1 kg  Ελλάδος: 3 

Έλαια - Ξύδι    

Ελαιόλαδο εξ. 
παρθένο 

500 ml  Ελλάδος: 12 έως 24 
Ιταλίας: 20 

Ισπανίας: 13 

750 ml Ελλάδος: 14 έως 15 

Ηλιέλαιο 500 ml  Ιταλίας: 9 

Λάδι καρύδας 400 ml  Σρι-Λάνκα: 5 έως 6 

Σοκολάτες – 
δημητριακά – 
διάφορα ροφήματα 

   

Σοκολάτα  
50 g  

6 
Ελλάδος: 5,5 

100 g 
Ισπανίας: 5 έως 6 

Γερμανίας: 6 

Σόγια 1 l  Βελγίου: 5 

Μούσλι 500 g  Ιταλίας: 6,5 

                                                                                                                                  
11

 Ομοιάζει στο ελληνικό κασέρι. 
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Καφές (τύπου Arabica) 250 g 11 Ολλανδίας: 10 

Δανίας: 9 
Γερμανίας: 9 

Τσάι (του βουνού) 20 g 3  

Φρουτοχυμοί 1 l  Αυστρίας: 3,4 έως 7 

Ζυμαρικά    

Σπαγγέτι 500 g  Ιταλίας: 6 έως 14 

Πένες 400 g  Ιταλίας: 5,5 

Ριγκατόνι 400 g  Ιταλίας: 5,5 

Ρύζι - Όσπρια    

Ρύζι (τύπου Carolina) 500 g  Γερμανίας: 7 

Φασόλια (μικρά) 500 g  Ολλανδίας: 5 
Γερμανίας: 5 έως 11 

Φακές (καφέ) 500 g 

 Ελλάδος: 7 
Καναδά (συσκευασμένες στη 

Γερμανία) : 7 έως 10 
Τουρκίας: 7 

Φύλλο για πίτα 400 g 5  

Ψωμί 600 g 1,5 έως 4  

Μέλι 500 g 11 έως 14  

Πελτέδες     

Ντοματοπελτές 700 ml  Ιταλίας: 4 έως 5 

Κέτσαπ 500 ml  Γερμανίας: 8 
Πηγή: Έρευνα Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας (06-21.06.2015). Ισοτιμία: 1 € = 1,95586 BGN 

4. Συμπεράσματα - Προοπτικές 

 Από την ανωτέρω ανάλυση, συμπεραίνουμε ότι η αγορά βιολογικών 
προϊόντων στη Βουλγαρία είναι ακόμη αναπτυσσόμενη και, συνεπώς, 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια τοποθέτησης και αξιοποίησης ευκαιριών από 
Έλληνες εξαγωγείς και επενδυτές. Οι εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία της 
σχετικής αγοράς είναι θετικές και αντιστοίχως ευοίωνες είναι οι προοπτικές 
δραστηριοποίησης ξένων παραγωγών και εταιρειών του κλάδου. Θα πρέπει, 
όμως, οποιασδήποτε κινήσεως να προηγείται σοβαρή ανάλυση, να 
εξετάζονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα 
βασικά δεδομένα και στοιχεία. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την έως τώρα παρουσία 
στην τοπική αγορά βιολογικών προϊόντων των Ελλήνων εξαγωγέων και 
επενδυτών και τις μελλοντικές προοπτικές δραστηριοποίησής τους 
επισημαίνονται τα εξής: 
 

 Η παρουσία ελληνικών βιολογικών προϊόντων είναι αισθητή στη 
Βουλγαρία, αλλά υστερεί άλλων χωρών (π.χ. Ιταλία και Γερμανία) ως 
προς την ποικιλία, αλλά και τη δικτύωση σε επίπεδο λιανεμπορικών 
καταστημάτων. Συγκεκριμένα, όπως επισημάνθηκε ήδη, με εξαίρεση το 
ελαιόλαδο, τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα απουσιάζουν από τις 
μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ. Συνεπώς, θα πρέπει οι παραγωγοί 
και οι συνεταιρισμοί τους να εστιάσουν στο δίκτυο προώθησης των 
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προϊόντων τους στη Βουλγαρία, ώστε να το διευρύνουν και να 
εξασφαλίσουν περισσότερους διαύλους επικοινωνίας με τον 
καταναλωτή. 

 Σχετικό με το θέμα της αποτελεσματικότερης δικτύωσης είναι και αυτό 
των παρατηρούμενων επιμέρους τάσεων, τις οποίες οι εξαγωγείς μας 
οφείλουν να παρακολουθούν συστηματικά και να εκμεταλλεύονται. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η προαναφερθείσα (υπό 5.1) 
ανάπτυξη των καφε-εστιατορίων υγιεινής διατροφής, όπου πιθανότατα 
με τις κατάλληλες επαφές εκ μέρους των ενδιαφερομένων να 
προκύψουν ευκαιρίες προώθησης συγκεκριμένων ελληνικών 
βιολογικών προϊόντων (π.χ. ελαιολάδου και οίνων). 

 Η ποικιλία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία 
σχετίζεται ασφαλώς και με την εγχώρια παραγωγή μας. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, υφίστανται τομείς, όπου η απουσία μας είναι 
αισθητή και προκύπτουν σαφή περιθώρια βελτίωσης. Επί 
παραδείγματι, μέχρι πρότινος στον τομέα των κρεάτων παρατηρούταν 
ελληνική παρουσία μόνο στα πουλερικά και αποκλειστικά στα 
βιολογικά μαγαζιά, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν στην αγορά τα 
ιταλικά, γερμανικά και αυστριακά βιολογικά κρέατα. Τελευταία, 
βέβαια, η παρουσία των ελληνικών προϊόντων έχει επεκταθεί, με αργά 
βήματα, και σε άλλα σχετικά προϊόντα, όπως τα αλλαντικά, το φρέσκο 
ψάρι, τα αυγά και τα τυροκομικά. 

 Πέρα από την καθαυτό εξαγωγική δραστηριότητα, ο εν λόγω κλάδος 
προσφέρει ευκαιρίες εισόδου στην τοπική αγορά και για εταιρείες με 
διαφορετικό αντικείμενο, π.χ. εξειδικευμένες συμβουλευτικές και 
οργανισμούς πιστοποίησης. Εν προκειμένω, η γειτνίαση μας με τη 
Βουλγαρία, η μεγαλύτερη εμπειρία μας και ο αναπτυσσόμενος 
χαρακτήρας της τοπικής αγοράς αναδεικνύει δυνατότητες σαφώς 
εντονότερης δραστηριοποίησης. 

 Η συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις του κλάδου θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για έναν εξαγωγέα ή φορέα, που επιδιώκει την 
προώθηση ελληνικών βιολογικών προϊόντων στη βουλγαρική αγορά. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική η ισχνή παρουσία 
των ελληνικών εταιρειών στις BIO & ECO EXPO,12 όπου τα προϊόντα 

μας ήταν δυσεύρετα και εντοπίζονταν σποραδικά, απουσίᾳ αυτοτελούς 
και συγκροτημένης εκπροσώπησης Ελλήνων παραγωγών του κλάδου. 
Αντιστοίχως ισχνή είναι και η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στη 
BIOAGRA (τμήμα της σημαντικής αγροτικής έκθεσης AGRA: 
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm).  
Η βελτίωση της εικόνας αυτής στο μέλλον αποτελεί ασφαλώς κριτήριο 
για τη σοβαρότητα και αφοσίωση, με την οποία οι ελληνικές εταιρείες 
του κλάδου αντιμετωπίζουν τη βουλγαρική αγορά. 

 

                                              
12

 Η BIO & ECO EXPO συνδιοργανώθηκε από το Βουλγαρικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας & 

Εμπορίου (BCCI) και τη VIA EXPO το 2010 και, μέχρι το 2013, διοργανωνόταν από το BCCI. 

http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www2.viaexpo.com/?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=236&lang=en&agtre=2
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Καταληκτικά, επισημαίνουμε ότι, εκτιμώντας τις αξιοπρόσεκτες  

προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, το Γραφείο μας αφιέρωσε στα προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας την εκδήλωση εξωστρέφειας του 2011, η οποία 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο BIO Hellas και σημείωσε 
ιδιαίτερη επιτυχία. 

◊◊◊◊◊ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Ι. Εισαγωγείς & έμποροι βιολογικών προϊόντων 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
E-MAIL 
WEB 

BIO BULGARIA 
LTD 

The goal of the company is to 
work towards the 
development and marketing 
of high-quality organic food in 
Bulgaria 

29 Dobri Voinikov 
Str. 
1164 Sofia, Bulgaria 
Tel.: +359 2 
9634904 
Fax: +359 2 
8650860 

info@bio.bg 
 
http://bio-bulgaria.com/ 

BIO SVIAT 
(Augeri Ltd) – 
ελληνικών 
συμφερόντων 
(υπεύθυνος: κ. Γ. 
Καμπιώτης) 

Trade with especially with 
organic foodstuffs, chain of 
stores all over Bulgaria 

Sofia, residential 
area Krasno Selo, 
bazaar “Elit”, bl. 184 
(behind the bazaar) 
Tel.: +359 2 955 95 
01 

info@biosviat.com   
gkampiotis@gmail.com   
 
www.biosviat.com      

Schmidt-N OOD Healthy foodstuff and drinks 
trade 

4  Hristo Kovachev 
Str. 
1504 Sofia 
Tel: (003592) 
9439449; 9439445 
Fax: (003592) 
9439445 

http://www.shmidt.bg/main/ 
 

office@shmidt.bg  

 
ΙΙ. Φορείς & ενώσεις 

 

 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E-MAIL 
WEB 

BIOSELENA Foundation for organic 
agriculture 
 

Head Office 
4300 Karlovo, 36 
“Vasil Karaivanov“ 
str.  
Tel: 00359 335 
92038 Tel./fax: 
00359 335 91642  
  
Administrative office 
in Sofia 
1000, Sofia, 1 
"Macedonia” sq, fl. 1  
Tel: 00359 2 4010 
645  

Head Office 
headoffice@bioselena.com   
s.apostolov@bioselena.com   
p.kirov@bioselena.com   
 
Administrative office in Sofia 
bioselena@mail.bg  
 
 
 
http://www.bioselena.com/  
 

BULGARIAN 
NATIONAL 
CONSUMERS 
ASSOCIATION 

Independent non-
governmental organization 
for protection of the 
consumer interests 

1000 Sofia, Bulgaria 
10, “11th August” 
Str. 
Tel.: +359 2 
9890106 Fax.: +359 
2 9890107 

bnap@bnap.org  
 
http://www.bnap.org/en/  

mailto:info@bio.bg
http://bio-bulgaria.com/
mailto:info@biosviat.com
mailto:gkampiotis@gmail.com
http://www.biosviat.com/
http://www.shmidt.bg/main/
mailto:office@shmidt.bg
mailto:headoffice@bioselena.com
mailto:s.apostolov@bioselena.com
mailto:p.kirov@bioselena.com
mailto:bioselena@mail.bg
http://www.bioselena.com/
mailto:bnap@bnap.org
http://www.bnap.org/en/
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ΙΙΙ. Βιολογικά εστιατόρια και καφετέριες στη Σόφια 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚ. E-MAIL, WEB 

DREAM HOUSE 1 50A, Alabin Str., ορ. 1, 
Σόφια 1000 

Τηλ.: +359 2 980 81 63 

 

http://www.dreamhouse-bg.com/ 

SUN MOON 
(Слънце-Луна) 

1 + 1 βιο-φούρνος 18B, Gladson Str., Σόφια 
Τηλ.: +359 895 648 477 

home@sunmoon.bg 
 

www.sunmoon.bg 

TUMBA TAN 1 Marko Semov Boul., Res. 
Area Durvenitsa, Σόφια 

Τηλ.: +359 2 873 3929, 871 
06 06 

 
http://www.facebook.com/pages/TUMBA
-TAN/368905194847#!/pages/TUMBA-

TAN/368905194847?sk=info 

KRING 1 72, Tsar Simeon Str., 
Sofia 1000 

Τηλ.: +359 2 983 43 33 
+359 878 577 597 

restaurant@kring.bg 
 

http://www.restaurant.kring.bg/ 

MADE IN HOME 1 30A, Angel Kanchev Str. 
Sofia 

Τηλ.: +359 876 884 014 

https://www.facebook.com/page
s/MADE-IN-

HOME/351358010611#_=_   

VEDA HOUSE 1 (καφέ-εστιατόρειο 
υγιεινής διατροφής) 

2, Gladston Str. 
Sofia 

Τηλ.: +359 882 108 108 

pishi@vedahouse.bg 
 

http://www.vedahouse.bg/ 

 
 

IV. Εξειδικευμένα βιολογικά μαγαζιά στη Βουλγαρία 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚ. E-MAIL, WEB 

BALEV BIO 
MARKET 

3 (Σόφια, 
Φιλιππούπολη, 
Βάρνα) 

Κεντρικά γραφεία: 
81B, bul. Bulgaria, ορ. 7, 
γραφεία 19-20, Σόφια 
1404 
Τηλ.: +359 889 999904 

info@balevbio.bg 
 
http://www.balevbio.bg/index.php?m
ain_page=index 
 
http://balevbiomarket.com/    

MY ORGANIC 
MARKET 

1 (Σόφια) + 1 βιο-
φούρνος (Σόφια) 

Τηλ.: +359 878 949 342, 
878 878 363 
 
Skype: 
BioSlunceLuna.com 

info@bioslunceluna.com 
 
http://myorganicmarket.bg/   

BIOVARIANT 2 (Σόφια) 60, Dern Belinski Str., 
Σόφια 1404 
Τηλ.: +359 2 869 03 23 

biovariantshop@qmail.com 
info@biovariant.eu  
 
http://www.biovariant.eu/   

BIOMAG 4 (Σόφια) 1, Zurlalist Sq., 
Residential Area 
Lozenets, Σόφια 

Τηλ.: +359 2 963 5655 
+359 886 601 152 
Skype: bio.mag 

biomag1@biomag.bg 
biomag2@biomag.bg 
biomag3@biomag.bg 
 
http://biomag.bg/   

BIO BURGAS 1 (Μπουργκάς) 65, Tsar Simeon Str., 
Μπουργκάς 

 
http://bioburgas.com/   

BIO TERA 
BULGARIKA 

1 (Σόφια) 140, Bul. Vasil Levski, 
Sofia 
Τηλ.: +359 896 870 636 

https://www.facebook.com/theba
kerybg  

BIO ZELEN 7 (Σόφια, 
Φιλιππούπολη, 
Silistra, Smolyan, 
Stara Zagora) 

Κατάστημα Σόφιας: 
20-22, Lavene Str., Σόφια. 
Τηλ.: +359 2 981 20 44 

sales@zelenbio.com 
 
http://www.zelenbio.com/  

ΒΙΟΖΟΝΑ 1 (Σόφια) 38, Godets Str., 
Σόφια, Lyulin 

Skype:  

http://www.dreamhouse-bg.com/
mailto:home@sunmoon.bg
http://sunmoon.bg/
http://www.facebook.com/pages/TUMBA-TAN/368905194847#!/pages/TUMBA-TAN/368905194847?sk=info
http://www.facebook.com/pages/TUMBA-TAN/368905194847#!/pages/TUMBA-TAN/368905194847?sk=info
http://www.facebook.com/pages/TUMBA-TAN/368905194847#!/pages/TUMBA-TAN/368905194847?sk=info
mailto:restaurant@kring.bg
http://www.restaurant.kring.bg/
https://www.facebook.com/pages/MADE-IN-HOME/351358010611#_=_
https://www.facebook.com/pages/MADE-IN-HOME/351358010611#_=_
https://www.facebook.com/pages/MADE-IN-HOME/351358010611#_=_
mailto:pishi@vedahouse.bg
http://www.vedahouse.bg/
mailto:info@balevbio.bg
http://www.balevbio.bg/index.php?main_page=index
http://www.balevbio.bg/index.php?main_page=index
http://balevbiomarket.com/
mailto:info@bioslunceluna.com
http://myorganicmarket.bg/
mailto:biovariantshop@qmail.com
mailto:info@biovariant.eu
http://www.biovariant.eu/
mailto:biomag1@biomag.bg
mailto:biomag2@biomag.bg
mailto:biomag3@biomag.bg
http://biomag.bg/
http://bioburgas.com/
https://www.facebook.com/thebakerybg
https://www.facebook.com/thebakerybg
mailto:sales@zelenbio.com
http://www.zelenbio.com/
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Τηλ.:    +359 878 210 508 Biozona.BG  

 Facebook 
 BIOZONA BG 
  
 
http://www.biozona.info/   

ΖΟΥΑ 2 (Σόφια) 6, Graf Ignatiev Str., 
Σόφια 1000 
Τηλ.: +359 899 884 115 
Φαξ: +359 2 491 8606 

info@zoya.bg 
 
http://www.zoya.bg/en/   

TERRA VERDE 1 (Βάρνα) 73, Rakovski Str. 
Τηλ.: +359 889 369 524 

sales@biomagazinvarna.com  
 
http://www.biomagazinvarna.co
m/   

GIMEL 2 (Σόφια, 
Pazardzhik) 

Address: bul Arsenalski 21. 

Σόφια 1421  

Τηλ.:     +359 2 963 17 08  

            +359 2 865 42 50 

Φαξ:   +359 2 963 08 73  

office@gimel.bg  
 
http://www.gimel.bg  

Vivena 3 (Φιλιππούπολη) Βλ. http://pat-kam-
zdrave.com/viewpage.php?
page_id=6  

pat_kam_zdrave@abv.bg  
 
http://pat-kam-
zdrave.com/viewpage.php?page
_id=3  

https://www.facebook.com/pages/BIOZONA-BG/235182303169202
https://www.facebook.com/pages/BIOZONA-BG/235182303169202
http://www.biozona.info/
mailto:info@zoya.bg
http://www.zoya.bg/en/
mailto:sales@biomagazinvarna.com
http://www.biomagazinvarna.com/
http://www.biomagazinvarna.com/
mailto:office@gimel.bg
http://www.gimel.bg/
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=6
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=6
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=6
mailto:pat_kam_zdrave@abv.bg
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=3
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=3
http://pat-kam-zdrave.com/viewpage.php?page_id=3
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

ΕΤΟΣ 2015 – 2016 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2013 

Α/
Α 

Όνομα Έκθεσης Κλάδο που Αφορά 
Ημ/νια 

Διεξαγωγής 
Δικτυακός Τόπος 

Γενικές 
Παρατηρή

σεις - 
Σχόλια 

Αρ. 
Εκθετών 

Αρ. Ελλήνων 
Εκθετών 

Αρ. 
Επισκεπτών 

Αρ. 
Εκθετών 

Αρ. Ελλήνων 
Εκθετών 

Αρ. 
Επισκεπτώ

ν 

1. 

 
AGRA 

 

Machines and implements for 
plant-growing  
ivestock farming machinery and 
equipment  
Livestock farming 
mechanisation machinery and 
equipment  
Seeds  
Veterinary medicine  
Seedlings  
Agricultural chemicals  
Pumps  
Services and information 

04-08/03/2016 
 

ΦΙλιππούπολη 

http://www.fair.bg
/NR/exeres/4B97

F45C-C48C-
4257-A5A9-

880CB3C07FAF.
htm 

Προφίλ της 

Έκθεσης 

για το 2014: 
http://agora.

mfa.gr/agor

a/images/do

cs/rad9EA0

4Agra2014-

PostShow-
en-

small.pdf  

479 

12 (μέσω 
επίσημης 
συμμετο
χής του 
ΟΠΕ) 

32.817 419 

37 (οι 22 
μέσω 

επίσημης 
συμμετο
χής του 
ΟΠΕ) 

27.244 

BIOAGRA 

 Organic crop growing and 
livestock breeding  

 Organic  non-food products  
 Organic farms  
 Certification organizations  
 Consulting companies  
 NGOs  
 Organic products trade  – 

organic shops, organic 
hotels, organic restaurants, 
etc.  

http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/4B97F45C-C48C-4257-A5A9-880CB3C07FAF.htm
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad9EA04Agra2014-PostShow-en-small.pdf
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2. 

INTERFOOD & 
DRINK 

(Salon de Vin, 
Bulpek, 
Meatmania, 
World of Milk) 

 Φαγητά και λοιπά 
βρώσιμα, 
περιλαμβανομένων 
φρούτων και λαχανικών. 

 Βιολογικά (τρόφιμα, ποτά, 
συσκευασίες) 

 Ποτά (γάλα, καφές, 
σοκολάτα κτλ.) 

 Προσθετικά και αρωματικά 

 Μηχανήματα και 
τεχνολογίες για παραγωγή 
και συσκευασία. 

 Συσκευασίες 

11-14/11/2015 

Σόφια 
http://food-

exhibitions.bg/en/
interfood-and-

drink  
Κατάλογος 
εκθετών 

2014: 

http://food-
exhibitions.

bg/en/catalo

gue/2014  

37413 2 16.472 3704 814 
16.23

4 

3. FOODTECH  

Food products, canned 
food, fruits and vegetables, 
bread and confectionery, 
spices, children’s and 
dietetic food, ingredients 
and additives, beer and 
brewery, food packaging, 
machinery and technologies 
for food industry 

 
04-08/03/2015 

 

ΦΙλιππούπολη 

http://www.fair.bg/

NR/exeres/A2252

A00-EAAE-49D4-

A787-

DFA60E9F9F41.ht

m    

 - 515 - 

251 
(οι 40 
μέσω 
αντιπρ
οσώπ

ου) 

3  5.000 

 
 

                                              
13

 Μαζί με τις εκθέσεις Meatmania, The World of Milk, Bulpek, Salon de Vin, SIHRE. 
14

 Περιλαμβανομένου περιπτέρου του ΟΠΕ και της ένωσης συνδέσμων παραγωγής κρητικών κηπευτικών VEGITERRANEO. 
15

 Τα διαθέσιμα στοιχεία 2013–2014 αφορούν συνολικά στις εκθέσεις HORECA PLOVDIV – FOODTECH – VINARIA. 

http://food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink
http://food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink
http://food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink
http://food-exhibitions.bg/en/interfood-and-drink
http://food-exhibitions.bg/en/catalogue/2014
http://food-exhibitions.bg/en/catalogue/2014
http://food-exhibitions.bg/en/catalogue/2014
http://food-exhibitions.bg/en/catalogue/2014
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm
http://www.fair.bg/NR/exeres/A2252A00-EAAE-49D4-A787-DFA60E9F9F41.htm

