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П Р Е Д Г О В О Р 

 

      Настоящата разработка се осъществи в рамките на Проекта  на КНСБ „Сигурност  

чрез  закона, гъвкавост  чрез колективното трудово договаряне”  на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”- финансиран от Европейския социален фонд. 

       В разработката са включени както изследвания на Института по аграрна икономика  за 

влиянието на Общата  селскостопанска политика /ОСП/ в развитието на земеделието и 

хранително- преработвателния сектор в България,  така и становища ,  мнения и предложения 

на Федерацията на независимите синдикати от земеделието / ФНСЗ/,  Федерацията на 

независимите синдикални организации от хранителната промишленост / ФНСОХП / и на 

Европейската организация на работниците от хранителната промишленост, селското 

стопанство и туризма /EFFAT / и на Европейски организации на работодателите от селското 

стопанство и хранителната и питейна индустрия /  COOPA COGECA,  FOOD DRINK 

EUROPE, CEFS, CECCM,  UNITAB , FETRATAB  и др./ обсъждани на различни 

международни форуми.  

        Обхватът на въздействие на ОСП е многоаспектен.  Въздействието й се отразява не 

само върху производството и преработката на земеделска и  животинска продукция, но и 

върху редица други дейности - екология, търговия и други, както и със свързаните от това 

социално-икономически последствия,  поради което авторският колектив е представил най-

важните аспекти на ОСП и нейното въздействие в най-силно засегнатите сектори.  

         Анализирано е състоянието на българското земеделие,  хранително –вкусовата 

промишленост и развитието на селските райони и въздействието на  ОСП върху тях.  В 

областта на селското стопанство е проследено  развитието на земеделието след политическите 

събития в страната от 1989 до 2010г. Обстойно е представена картината на 

непоследователната аграрна политика, структурните промени, отражението им върху 

заетостта, доходите и селските райони, последиците от присъединяването  към ЕС, 

предизвикателствата пред ОСП и земеделските производители. Позицията на европейските и 

националните  синдикати са отразени в разработката във  връзка  с  поставените искания пред 

Европейската комисия във фокуса на мястото на работещите  от земеделието  в Общата 

селскостопанска политика  2013-2020 година. 

        В  хранително–преработвателния сектор освен общите параметри на развитие,  по-

подробно е  отразено въздействието на ОСП,  върху най-силно засегнатите браншове / месо, 

мляко, вино /. В други браншове, като захар и тютюни,  влиянието  на ОСП и Световната 

търговска организация /СТО/  надхвърлят  националните рамки на въздействие и  придобиват 

общо европейски измерения.  Трети браншове /производство на растителни масла, пиво 

производство, производство на безалкохолни напитки и др./,  които  са били слабо  



 

 

подложени на незначително  влияние на ОСП не са разгледани самостоятелно в разработката. 

Не е засегнат  проблема с въздействието на Общата политика на ЕК по рибарство / CFP/. 

      Развитието на традиционните за България сектори  земеделие и хранително –вкусова 

промишленост /ХВП/ до голяма степен напред ще зависи  от действащите пазарни механизми 

и от ОСП,  заложена в периода 2013- 2020г. Тя ще е от ключово значение за броя на заетите в 

двата сектора, както и за издигане на конкурентно способността на българското земеделие и 

ХВП на европейския и световен пазар.  

            Разработката е предназначена  за всички, които се интересуват от прилагането на ОСП 

и от нейното въздействие върху развитието на секторите земеделие и преработвателна 

промишленост.  Тя ще бъде полезна за всички  длъжности лица от държавни институции, 

фирми, фермери  и организации,  които пряко или косвено участват в процесите на 

прилагането на Общата селскостопанска политика на Европа.  

Увод 

Състоянието на българското земеделие, хранително-преработвателен сектор и на 

селските райони е резултат от въздействието на няколко групи фактори. На първо място са 

промените в сектора през последните 20 години, които са следствие на действието както на 

вътрешни, така и на външни за страната движещи сили. Към първите се отнасят 

възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи, утвърждаването на 

пазарен тип връзки между стопанските агенти в земеделието и хранителната промишленост и 

общото икономическо развитие. Външните фактори са също толкова важни, особено като се 

има предвид, че България е сравнително малка страна с отворена икономика и експортно 

ориентирано селскостопанско производство и хранително-вкусова промишленост – бързия 

колапс на съществуващите до 1989 г. външни пазари – на СИВ и Съветския съюз, както и 

свиването на вътрешния пазар; постепенната либерализация на търговския режим; 

споразумението за асоцииране към ЕИО от 1995 г.; членството в СТО от 1996 г. и 

пълноправното членство в ЕС от 2007 г. От годината на членство България прилага ОСП на 

ЕС, която определя общите правила за селскостопанска дейност и търговия със 

селскостопански продукти в рамките на Съюза. 

На второ място, развитието в посочените области ще се определя от очертаващите се 

дългосрочни и средносрочни тенденции в развитието на световното земеделие и хранителна 

система. Това е още по-вярно в условията на глобализация на световната икономика, т.е. в 

рамките на протичащия процес на глобална икономическа интеграция. Разбира се, световното 

селскостопанско развитие и прехраната на населението са фактори, които са от особено 

значение и до голяма степен са определящи за ОСП на ЕС, т.е. те оказват своето въздействие 

върху България и чрез тази общоевропейска политика. Но това не означава, че по тази 



 

 

причина то трябва да бъде подценявано и игнорирано от българските отговорни институции. 

Напротив, това е важно както от гл.т. на формирането на национална позиция относно 

бъдещото развитие на ОСП, така и за определяне на общото направление и главните моменти 

на българската селскостопанска политика. 

На първо място сред факторите, определящи развитието на световното земеделие и 

хранителна система, е нарастващото търсене на хранителни продукти. Няколко изследвания 

на авторитетни международни организации и изследователски центрове прогнозират 

нарастване на търсенето в световен мащаб с около 70% до 2050 г., както и промени в 

хранителния модел и навици вследствие нарастването на доходите на глава от населението и 

миграционните процеси. Второ, процесът на глобализацията на пазарите води до засилване на 

зависимостта между регионалните и национални пазари, въздейства върху географското 

разпределение на производството, продуктовата специализация, ценовите равнища и пр. 

Промените се изразяват и в пазарната доминация на малък брой транснационални компании с 

дейност в земеделието, преработката и търговията. Мащабното въздействие на климатичните 

промени също изисква политически отговор на различни равнища наднационално, 

регионални, национални и пр. От същия порядък са и въпросите на устойчивото използване 

на природните ресурси в земеделието – земя, вода и енергия, защото нарастването на 

населението изисква производството на повече храна с по-малко естествени ресурси. 

Бъдещата политика освен това следва да отчита и нарастващото значение на обществените 

ценности, свързани с икономическите и социални аспекти на производството, развитието на 

био-технологиите, опазването на околната среда и пр. 

В условията на действие на изложените фактори приоритетите пред развитието на 

земеделието и в по-широк план пред хранителната система са, на първо място, осигуряването 

по устойчив начин на хранителните потребности, като и преодоляването на нестабилността на 

производството и производната несигурност на доставките. Необходимо е освен това 

секторната политика да отчита многофункционалния характер на селскостопанското 

производство и ролята му на доставчик на обществени услуги. Климатичните промени 

оказват мощно въздействие върху цялостния живот на планетата, вкл. и върху земеделието, и 

селскостопанската политика следва да даде своя принос за намаляването на въглеродните 

емисии и за приспособяване на производството към новите условия. Като един от големите 

ползватели на природни ресурси земеделската политика е изправена пред 

предизвикателството да съдейства за производството на повече храни при намаляващо 

въздействие върху околната среда.  

ОСП и нейното развитие се основават преди всичко на условията в рамките на ЕС, но 

също така и на световните тенденции в развитието на земеделието. Неин крайъгълен камък е 



 

 

Европейският модел на земеделие, чийто основни характеристики са продоволствената 

сигурност, устойчиво управление на природните ресурси и баланса на интересите между 

производителите и потребителите. За развитието на българското земеделие през следващия 

програмен период 2013-2020 г. от ключово значение ще бъдат основните пунктове на 

обновената ОСП. Точно от тази гл.т. за България е важно да представи и защити във 

възможната степен своите аргументи и виждания относно селскостопанския бюджет, 

определянето на националните пакети за директни плащания и за начина на разпределението 

им в отделните страни, организацията на директните плащания и приоритетите на ІІ стълб – 

развитието на селските райони. Принципно България е заинтересована от изравняване на 

селскостопанската подкрепа при отчитане на различията в земеделските системи и условията 

в отделните страни, както и от опростяване на ОСП, и това следва да бъде основата на 

нейната национална позиция.  

 

Първа глава 

Българското земеделие 1989-2010 г. 

1. Българската икономика и земеделие 1989-1997 г. 

Политическите събития в България през 1989 г. дадоха старта на дълбоки промени в 

българското общество. Те засегнаха всички сфери на обществения живот, включително 

икономиката на страната и земеделието като един от важните й сектори. Самите промени 

бяха предизвикани от кризата на плановата икономика, като за страната последиците бяха 

още по-тежки поради силната обвързаност на българската икономика с тези на другите 

социалистически страни. Крахът на СИВ и разпадането на СССР нанесоха силен удар върху 

традиционните икономически връзки на страната. Това важи с още по-голяма сила за 

земеделието, което бе изградено като експортно ориентирано за в значителна степен 

гарантирани пазари на страните от СИВ. Върху икономиката на страната силно влияние оказа 

и кризата в други сектори на обществения живот. За периода 1989-1997 г. (табл. 1) 

населението на страната, главно поради емиграцията, но също така поради намаления 

естествен ръст, намаля от 8 789 хил. души на 8 105, или с 7,78%. БВП на човек от населението 

намалява от 834,84 $ през 1989 г. на 634,4 $ през 1997 г., или с 24,01%. За всичките години от 

периода (с изключение на 1995) икономическият растеж е отрицателен, като стойностите 

варират от - 0,5% през 1989 г. до – 11,6 през 1993 г. Комулативният спад за 1989-1997 г. е 

46,3%, или само за 8 години БВП на страната се е свил почти наполовина. През този период 

настъпват и съществени промени в структурата на българската икономика – делът на 

индустрията намалява от 69,5% на 26,7%, докато този на услугите нараства многократно – от 



 

 

12,3 на 44,4%. Противно на световните тенденции нараства и делът на земеделието, горите, 

лова и риболова – от 10,1% до 18,8%, което се дължи не на някаква положително развитие в 

първичния сектор, а на изключителната криза на индустрията и строителството. Освен това 

част от освободената работна сила от преработвателния сектор се прехвърли в селското 

стопанство с цел производство за собствена консумация и допълване на доходите, особено 

след реституцията на поземлената собственост. Дълбоката криза на българската икономика 

предизвика бързо и значително нарастване на дела на безработните в страната – от почти 

нулево ниво през 1989 г. до 14% през 1997 г. Структурните неравновесия в икономиката и 

следваната икономическа политика доведоха до високи нива на инфлация, особено през 1991 

г. вследствие премахването на контрола върху цените, и през 1997 г. в резултат на краха на 

държавните предприятия и банковата система. Естествено икономическата криза предизвика 

намаляване на жизненото равнище, за което косвено може да се съди по увеличаването на 

дела на разходите за храна, напитки и тютюн – от 36,7% през 1989 г. на 57,7% през 1997 г. в 

общите разходи на семействата. 

Важното значение на селското стопанство за националната икономика се демонстрира 

от данните в табл. 2. За годините 1989-1997 земеделието запазва и дори увеличава в 

значителна степен дела си в БВП на страната - от 11,2% през първата до 23,4% през 

последната. В още по-голяма степен това важи за заетостта – от 17,8% на 23,7% през 

последната за периода 1997 г. В същото време БСП през 1997 г. е на ниво от 76,6% от това 

през 1989 г., което демонстрира, че нарастването на относителния дял в БВП се дължи не на 

позитивно развитие в сектора, а на още по-силната криза в индустрията. Още през този 

период е налице ясна тенденция на намаление на относителния дял на животновъдството в 

БСП, което се дължи както на по-слабата конкурентноспособност на подсектора в условията 

на постепенна либерализация на външнотърговския режим, така и на намалението на 

доходите на потребителите. 

Таблица 1 Макроикономически показатели за Р България, 1989-1997 г. 

Показатели 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Обща площ, км
2
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11099

4 
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11099
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Население, хил. бр. 8789 8718 8639 8553 8463 8377 8297 8225 8162 

БВП (по текущи 

цени),млн. $ 46770 20621 2020 8200 4450 7824 13106 9901 10366 

Дял в добавената 

стойност,%:                   

- Селско 

стопанство, гори,  

   лов и риболов 10,1 11,6 14,5 12,0 10,6 12,3 13,4 13,1 26,2 



 

 

- Индустрия 69,5 67,9 37,4 40,5 35,0 32,1 32,7 32,4 26,7 

- Строителство 8,1 7,3 4,4 6,0 5,8 5,1 5,0 4,4 2,8 

- Услуги 12,3 13,2 43,7 41,5 48,6 50,5 49,0 50,1 44,4 

БВП/на глава, $ 834,8 801,0 753,8 721,0 665,1 667,8 683,8 652,0 634,4 

БВП (PPP)/на глава, 

$ 7337,4 6983,3 6512,2 6166,6 5628,9 5594,2 5673,5 5362,6 5178,2 

Икономически 

растеж (промяна в 

БВП), % -0,5 -9,1 -10,8 -8,4 -11,6 -3,7 -1,6 -8,0 -5,8 

Безработица, % 0,025 2,9 6,8 13,2 15,8 14,1 11,4 11,0 14,0 

Инфлация 

(средногод.), % 6,4 23,9 333,5 82,0 72,8 96,0 62,1 123,0 1061,2 

Дял на храните, 

напитките и тютюна 

в общите разходи на 

домакинството, % 36,7 41,8 53,5 47,6 47,2 49,4 50,3 52,1 57,7 
Източник: НСИ, CIA World Fact book (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 

Таблица 2 Дялна селското стопанство в БВП и заетостта; изменение на БСП (1989=100); 

структура на БСП 

Показатели 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Дял на селското стопанство, 

% в:                   

      - в БВП 11,2 13,9 15,4 11,6 9,9 11,0 14,8 14,2 23,4 

      - в заетостта 17,8 17,5 19,5 21,2 22,1 23,2 23,9 22,8 23,7 

Промяна в обема на 

Брутната селскостопанска 

продукция, %:                   

     -  Общо             : : 76,6 

     -  Растениевъдство             : : 86,6 

     -  Животновъдство             : : 73,4 

Дял на растениевъдството и 

живот-новъдството в обема 

на Брутната 

селскостопанска продукция, 

%                   

     -  Растениевъдство 49,7 49,3 56,0 47,1 48,0 49,2 46,9 52,7 54,5 

     -  Животновъдство 50,3 50,7 44,0 52,9 52,0 50,8 53,1 47,3 45,5 

Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Годините от 1989 до 1997 за българското земеделие са период на дълбоки промени, но 

и на непоследователна секторна политика. Фундаменталната посока е създаването на 

селскостопанско производство, основано на частна собственост върху основния ресурс – 

земята, и пазарен тип отношения между икономическите агенти. През 1991 г. е приет ЗСПЗЗ, 

който дава нормативната основа за възстановяването на правото на собственост върху 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

земеделската земя. Този закон е променян многократно (36 пъти до днес) и критикуван по 

много линии, но главно му се вменява вината за разпокъсването на собствеността върху 

селскостопанските земи и следователно, че е причина за краха на едрото и поради това 

модерно производство. Законът, по-точно законотворците, наистина има за какво да бъдат 

упреквани – за дефицита на прагматичен подход, сложността на предвидения регламент и 

бюрократичните процедури, големите бюджетни разходи и пр. Но трябва ясно да се каже, 

възстановяването на правото на собственост бе единственият начин да се отговори на 

масовите очаквания на българските граждани за възстановяване на историческите им права и 

следователно единствено реалистичния подход за решаване на проблема. Всичките приказки 

за възстановяване на правото на собственост в идеални граници всъщност отразяват 

въжделенията за запазване на позициите на ръководния кадър в одържавените земеделски 

кооперации.  

Фиг. 1 Дял на селското стопанство от БВП и заетостта, % 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления.. 

Въпросът за собствеността върху земята и формирането на рационална аграрна 

структура е ключов за развитието на българското земеделие. Разпокъсаността върху 

собствеността е, разбира се, препятствие пред създаването на конкурентноспособни 

стопанства. Още повече, че излизането от пазарен оборот на селскостопанската земя в 

продължение на повече от 40 г. допълнително разпокъса и без това наследените малки 

парцели земя.  

Предизвикателството в случая е страната да избере верния път за изход от исторически 

сложилата се ситуация. Дали да се тръгне по пътя на ограничаване на правото на собственост 

чрез данък върху земята, регламентиране на фигурата на предпочитан купувач, задължителна 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

комасация и пр., или да се разчита на действието на пазара на земята като естествено решения 

на проблема? 

Нашият и чуждият опит показват, че ограничаването на правото на собственост ще 

предизвика обществена съпротива и поради това няма да получи политическа подкрепа. 

Изоставените земеделски земи са в резултат на неблагоприятните икономически условия в 

сектора, а не на нежеланието на собствениците да ги обработват. Комасацията от своя страна 

е скъпо и с противоречиви резултати мероприятие – за това свидетелства и опитът от 

няколкото пилотни проекти в страната. Единствената последователна позиция по въпроса е да 

се укрепва правото на собственост като предпоставка за функциониране на развит пазар на 

земята. На практика това означава създаване и поддържане на пълен кадастър на земеделската 

земя и имотен регистър, както и решаване на въпроса с разпореждането с непотърсените от 

собствениците земеделски имоти. Условията за това са налице – съществуващите 

земеразделителни планове следва да се поддържат в актуално състояние, като промените в 

статута на парцелите следва да се отразяват своевременно в картите на възстановената 

поземлена собственост и в имотния регистър. 

Фиг. 2 Дял на подотраслите в обема на Брутната селскостопанска продукция, % 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Използването на поземлените ресурси в обществен интерес изисква отговорно 

отношение към държавния и общинския поземлен фонд. В началото на промените 

държавният поземлен фонд обхващаше над 6 млн. дка. За по-малко от 15 години той беше 

успешно сведен до 2 млн. дка, без приватизацията му да бъде подчинена на постигането на 

ясни, публично обявени структурни цели. Практиката на замени ощети обществения интерес, 

а декларираните намерения за оземляване на безимотни не бяха посрещнати с ентусиазъм. 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

Общинският поземлен фонд е значителен по размер – обхваща 8 млн. дка, гл. мери и пасища, 

и бе запазен като общински актив в повечето от общините. Ползването му за стопанска 

дейност е екстензивно и сравнително слабо. Практиката на отдаване на големи площи (4-5 

хил. дка) под аренда или наем на отделни фирми и физически лица, особено в планинските и 

др. райони с неблагоприятни за селскостопанска дейност условия, в повечето случай е 

неоправдано, ощетява местните общности и е мотивирано от значителните и увеличаващи се 

субсидии, определяни на базата на ползваната площ. 

Съществена част от земеделската земя съставлява т.н. земя по чл. 19 на ЗСПЗЗ. Това са 

земите, които са имали собственици, но за които не са подадени документи за възстановяване 

на правото собственост. Тези земи са предоставени за управление от общините, като те могат 

да ги отдават за ползване под наем за не повече от една година. Двадесет години след 

приемането на ЗСПЗЗ е време статутът на тези земи да се уреди трайно, като общините 

придобият право да се разпореждат с тях. 

Въпреки завършилият процес на възстановяване на правото на собственост върху 

основния ресурс в земеделието – земята, българското земеделие запази основната си 

структурна характеристика – функционирането от една страна на много на брой малки 

стопанства и от друга на малко на брой едри стопанства – първоначално земеделски 

кооперации, а след това все повече арендни стопанства. В първите години броят на малките 

стопанства растеше, главно поради необходимостта от допълване на доходите в условията на 

тежка криза и висока безработица, т.е. те играеха ролята на социален буфер. Постепенно 

икономическото значение на този сектор намалява – по икономически и демографски 

причини.  

Следва да се отбележи, че ликвидацията на новите земеделски кооперации 

(възникнали от пререгистрацията на ТКЗС
-та

) в много случаи доведе до загуба на 

производствен ресурс, особено в животновъдството, и разстрои селскостопанското 

производство, без да постигне каквото и да било по отношение преструктурирането на 

сектора, като по този начин задълбочи кризата. Очакванията, че административната 

ликвидация ще доведе до създаване на значителен сектор от фамилни пазарноориентирани 

стопанства, бяха опровергани.  

2. Икономическо развитие на страната между 1997 и 2010 г. 

На пръв поглед 1995 г. се наблюдава забавяне на темповете на намаление на БВП, но 

на практика структурните проблеми продължиха да се натрупват и задълбочават (табл. 3). 

Тежката икономическа криза през 1995-1997 г. бе в резултат на краха на държавния сектор в 

икономиката и на търговските банки. Въвеждането на системата на Валутен борд (обвързващ 



 

 

курса на националната валута към германската марка в началото и по-късно към еврото) и 

напредващият приватизационен процес създадоха условия за макроикономическа стабилност 

и устойчив икономически растеж между 1998 г. и 2003 г. Основните макроикономически 

показатели за периода потвърждават това твърдение. 

Реалният ръст на БВП е средно 4% за периода от 1998 г. до 2003 г. (табл. 3). 

Инфлацията е намалява значително - от над 1 000% до 2,3% през 2003 г. Паралелно с това 

делът на частните инвестиции в БВП нараства и е достига 20% през 2003 г. Основният 

макроикономически проблем е разширяващият се текущ финансов дефицит като резултат от 

засилващо се вътрешно търсене (- 8,5% от БВП през 2003 г.). Безработицата се увеличава в 

периода 1997-2001 г. до 19,5%, но оттогава започва да намалява до 13,7% през 2003 г. (табл. 

3).  

Центърът на икономическата реформа в този период е приватизацията на държавните 

предприятия. Частната собственост става доминираща във всички сектори на икономиката. 

Процентът на приватизирани държавни активи достига 80 в края на 2003 г. (без 

инфраструктурата). Делът на частния сектор в брутната добавена стойност се повишава от 

63,4% през 1997 г. до 73,3% през 2003 г. Банковият сектор става почти 100% частен и повече 

от 75% - чуждестранна собственост  

(http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm.) 

Ролята на търговските банки в икономиката се засилва. Банковите кредити за 

нефинансови частни предприятия и домакинства се повишават от 4% от БВП през 1998 г. до 

26% от БВП в края на 2003 г. Депозитите се удвояват от 20% от БВП през 1998 г. до 40% от 

БВП през 2003 г. (по данни на БНБ). 

(http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm.) 

Структурата на икономиката се променя значително по отношение на производството 

и в по-малка степен по отношение на заетостта. Делът на селскостопанския сектор в брутната 

добавена стойност намалява повече от 2 пъти, от 26% през 1997 г. до 11% през 2003 г. В 

същото време делът на промишлеността остава стабилен - между 27% и 29%, а на услугите се 

разширява - от 45% през 1997 г. до 61% през 2003 г. Едновременно заетостта в земеделието 

намалява незначително от 23,7% до 23,1% (табл. 4). 

Доходът на глава от населението е значително по-нисък от средния за ЕС и неговото 

нарастване изостава от растежа на БВП. Средният доход на глава, изчислен като стандарт на 

покупателната способност (PPS) се повишава от 26% от нивото на ЕС-25 през 1997 г. на 29% 

през 2003 г. Делът на храните, напитките и тютюна в общите разходи за домакинствата 

намалява от 57,7% през 1997 г. на 44,5% през 2003 г. (табл. 7). 

 

http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm
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Таблица 3 Макроикономически показатели 1997-2010 г. 

 

Източник: Статистически годишник на РБ, НСИ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обща площ, км2 110994 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 111002 

Население, хил. бр. 8283 8230 8191 8150 7891 7846 7801 7761 7719 7679 7640 7607 7569 7531 

БВП (по текущи цени),  

млн. euro 8744,8 11386,3 12163,9 13704,3 15249,6 16623,0 17766,8 19875,4 21882,3 25238,2 28898,6 34118,1 33876,3 34295,4 

Дял в добавената стойност, 

%:                             

- Селско стопанство, гори, 

лов и риболов 26,2 18,8 15,9 13,6 13,1 11,8 11,2 10,7 9,1 7,7 6,0 6,9 4,8 5,3 

- Индустрия 26,4 26,7 20,1 21,3 22,2 22,5 23,3 22,7 23,2 23,9 24,5 22 22,1 23,2 

- Строителство 2,7 4,8 5,0 4,6 4,8 4,4 4,4 1,6 5,8 6,7 7,7 8,4 8,5 8,1 

- Услуги 44,7 49,7 59,0 60,5 59,9 61,3 61,1 65,0 61,9 61,7 61,8 62,7 64,6 63,4 

БВП/на глава, euro 1052,1 1383,5 1485,0 1681,5 1932,5 2118,7 2277,5 2560,9 2834,9 3286,7 3782,5 4488,0 4478,6 4553,9 

БВП (PPP)/на глава, euro 4300 4600 4800 5300 5800 6300 6700 7300 7800 8600 9300 9800 9050  9900 

Икономически растеж 

(промяна в БВП), % -5,8 4,0 2,3 5,4 4,1 4,5 5,0 6,6 6,2 6,3 6,2 6,0 -5,0 0 

Безработица, % 14,0 14,8 16,0 16,4 19,5 18,2 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 8,3 

Инфлация 

(средногодишна), % 5,9 18,7 2,6 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 2,2 

Дял на храните, напитките 

и тютюна в общите разходи 

на домакинството, % 57,7 51,2 48,1 47,9 48,6 46,4 44,5 43,5 42,8 42,4 42,1 41,0 41,2   

Разменен курс 1 euro = 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

Фиг. 3 Изменение при безработицата общо за страната, % 
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 Източник: Статистически годишник на РБ, НСИ. 

Развитието на пазара на труда е отражение на преструктурирането на 

икономиката. Процентът на заетостта на населението в трудоспособна възраст е нисък 

в сравнение с ЕС; той спада от 54,5% през 1997 г. до 49,7% през 2001 г. и след това се 

възстановява до 52,5% през 2003 г. Процентът на безработица също следва 

икономическите реформи – през 1997 г. равнището му е 14%, през 2001 г. достига до 

19,5%, а през 2003 г. се връща отново на 13,7%. Структурата на безработицата е 

неблагоприятна – около две трети от заетите са дългосрочно безработни (табл. 3). 

Фиг. 4 Изменение на инфлацията, % 
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 Източник: Статистически годишник на РБ, НСИ. 



 

 

Икономическото развитие на България през годините 2004-2008 г. може да се 

определи като динамично. Реалният ръст на БВП е значително по-висок от този в 

повечето страни от ЕС – средногодишно 6,3%. Безработицата има стабилен спад – от 

12,1% през 2004 г. до 5,6% през 2008 г. В същото време икономическият растеж се 

придружава от нарастване на инфлацията – от 6,1% през 2004 г. до 12% през 2008 г., 

най-вече в резултат на постепенното доближаване на вътрешните цени до тези в ЕС и 

на увеличаването на цените на енергоносителите и хранителните продукти (табл. 3). 

Дефицитът в търговския баланс продължава да се увеличава и достига 20,3% от БВП 

през 2007 г. Въпреки че е значителен, този дефицит е компенсиран, дори с излишък, от 

нетните чужди инвестиции. Следваната бюджетна политика позволи на страната да 

осъществи значителни бюджетни излишъци – 3,4% през 2007 г. и 4% през 2008 г. 

(http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm). 

Фиг. 5 Изменение в дела на добавената стойност, % 
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 Източник: Статистически годишник на РБ, НСИ. 

Икономическият растеж за периода е рекордно висок – между 6,6% през 2004 и 

6,0% през 2008. Дефицитът на текущия баланс продължава да се влошава, въпреки че 

темповете са по-бавни. Обемът на външната търговия расте по-бързо от БВП. 

Коефициентът на заетостта се подобрява – от 59,7% до 62,2%. Процентът на 

повишаване на производителността изпреварва този на старите страни-членки, но все 

още е незадоволителен. 

http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm


 

 

През 2004-2008 г. икономическата структура продължава да се променя. Делът 

на услугите в добавената стойност е по-висок и достига през последната година 62,7%. 

Строителството показва голям растеж, като дела му достига 8,64%. Същевременно 

делът на промишлеността остава почти непроменен – от 22,7% на 22,0%. Единственият 

сектор с намаляващ дял в БВП е земеделието и горите – от 10,7% през 2004 г. на 6,9% 

през 2008 г. Изключителният спад в селското стопанство (БВП за третото тримесечие 

на 2007 г. е с 43,5% по-нисък в сравнение със същия от предишната година) подчертава 

силната зависимост на този сектор от климатичните условия и ниското технологично 

ниво на производството. Въпреки кризата, потенциалът за развитие на сектор се 

преценява като обещаващ. Инвестициите в сектора  се стимулират от високите цени на 

хранителните продукти на чуждия пазар, резултат от постоянното покачване на 

търсенето, повишаване използването на земеделската земя за производство на био-

горива и постепенното увеличаване на помощите за селското стопанство от ОСП на ЕС.  

В периода 2004-2008 г. делът на селското стопанство в общата заетост на 

страната продължава да намалява – от 22,3% през 2004 г. до 19,4% през 2008 г. Доходът 

на глава (стандарт за покупателна способност) се увеличава значително през периода 

2004-2007 г. – от 7 300 на 9 800 евро или с повече от 34%, но остава значително по-

нисък от средния за ЕС – 24 800 евро или на ниво от 39% от средното за ЕС. Делът на 

храните, напитките и тютюна от общите разходи на домакинството e намалял от 43,5% 

през 2004 г. до 41,0% през 2007 г. Промените в пазара на труда са производни от 

икономическото преструктуриране. Процентът на заетост на трудоспособното 

население достига 62,6% през 2008 г. в сравнение с 59,7% през 2007 г. (според данни на 

Центъра за икономическо развитие - http://www.ced.bg/publications). Нивото на 

безработицата намаля до исторически ниска стойност – 5.6%. за 2008 г. (табл. 3). 

Въпреки добрите макроикономически показатели на страната признаците на 

кризата започнаха да се проявяват още в края на 2008 г. Световната икономическа 

криза се почувства в страната с година закъснение. Особеното за България бе, че 

кризата не засегна с най-голяма сила банковия сектор и не предизвика необходимост от 

спасителни финансови пакети с бюджетен или друг външен източник. Тя засегна най-

напред и преди всичко реалния сектор в резултат на свиването на външните пазари и 

рязкото намаление на чуждите инвестиции. В резултат само за една година – 2009, БВП 

намаля с 5%, а през следващата 2010 г. остана на същото ниво. Най-силно ударите на 

кризата засягат индустрията и строителството, което подчертава силната зависимост на 

тези сектори от икономическата ситуация в ЕС. Известното възстановяване на 

http://www.ced.bg/publications


 

 

икономиката на страните от ЕС през 2010 г. е в основата на повишеното търсене на 

важни за България външни пазари и оттук подобрената позиция на експортно 

ориентираните сектори и фирми. Засиленият индустриален износ позволи съкращаване 

на търговския дефицит. За това допринесе и намаления внос вследствие спада на  

вътрешното търсене (с повече от 7% през 2009 г. по данни на НСИ и БНБ). Резкият 

спад на вътрешното потребление е резултат основно на драстичното намаляване на 

ПЧИ. Като се има предвид, че в икономическият растеж в предходните години се 

дължи именно на големия поток от ПЧИ, резкия спад на техния обем – от 9 млрд. евро 

през 2007 г. на 1,6 млрд. евро през 2010 г., то това е реалният фактор, определящ 

настоящата икономическа ситуация в страната.  

Кризата има и своите социални измерения. Процентът на безработица нараства 

от 5,6 през 2008 на 6,8 през 2009 г. и на 8,3 през 2010 г. През септември 2011 г. се 

отчита ниво на безработица от 11,5%. Според най-новите данни на НСИ нивото на 

физическия обем на БВП на човек от населението в България е 43% от средното за 

Европейския съюз, като това е най-ниския показател за 27-те страни-членки 

(http://www.nsi.bg/EPDOCS/ECP_ESTATnowcast2010). 

3. Структурните промени в българското земеделие през периода 1998-2010 г. 

1.3 1. Дял на селското стопанство в националната икономика 

Данните от Таблица 4 демонстрират ясната тенденция на намаляване на дела на 

селското стопанство в БВП на България – от 16,8% през 1998 г. до 5,0% през 2009 г. В 

същото време делът на сектора в заетостта намалява значително по-бавно – от 23,7% в 

началото на периода до 19,9% в края. Земеделието остава важен сектор за българската 

икономика, особено по отношение на заетостта. В същото време нарастването на 

производителността на труда в земеделието изостава силно от това в промишлеността и 

услугите. Отчитаният голям брой заети в земеделието е в резултат на запазването през 

периода на многоброен слой от дребни стопанства, чието производство е 

предназначено предимно за вътрешно потребление. Броят на заетите вероятно е 

завишен поради неправилно отчитане на фактическата годишна заетост. 

Селскостопанската продукция има значителни годишни колебания, което е 

показателно за зависимостта на стопанската дейност в сектора от климатичните 

условия. Равнището на селскостопанско производства в началото и края на периода е 

близко и свидетелства за стабилизация на отрасъла, но на много ниско ниво. 

Съотношението между произведената продукция в двата подотрасъла – 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/ECP_ESTATnowcast2010


 

 

растениевъдство и животновъдство, демонстрира устойчиво и значимо развитие. 

Относителният дял на растениевъдната продукция нараства от 44,2% в началото на 

периода на 62,4% в края. Ще отбележим, че през 1989 г. делът в произведената 

продукция на растениевъдството и животновъдството е съответно 46,3% и 53,7%. (табл. 

8). Значителните промени в структурата на произведената продукция се дължат както 

на променената външна среда (бърза загуба на пазари след 1989 г.), така и на 

изключителната криза на българското животновъдство. 

 



 

 

Таблица 4 Дял на селското стопанство в БВП и заетостта; изменение на БСП (1995=100); структура на БСП 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Дял на селското стопанство*, % в:                                 

      - в БВП 14,8 14,2 23,4 16,8 14,5 12,3 11,9 10,6 10,0 9,2 7,8 7,0 5,1 6,0 5,0   

      - в заетостта 22,5 22,8 23,7 24,7 24,3 24,4 24,1 23,9 23,1 22,3 21,4 20,4 19,6 19,4 19,8 20,3 

Промяна в обема на Брутната 

селскостопанска продукция, %:                                 

     -  Общо : : 76,6 -9,8 -5,2 0,5 10,6 -2,7 

-

10,5 6,1 -3,1 3,4 -4,5 35,6 

-

16,0 1,5 

     -  Растениевъдство : : 86,6 

-

27,7 8,7 -8,7 16,1 10,0 -2,3 8,2 -7,7 8,0 

-

10,9 59,0 

-

19,2 1,4 

     -  Животновъдство : : 73,4 9,3 

-

19,3 8,2 5,7 

-

22,5 

-

14,2 6,8 3,8 -1,8 12,4 10,3 

-

17,7 4,6 

Дял на растениевъдството и 

животновъдството в обема на 

Брутната селскостопанска 

продукция, %                                 

     -  Растениевъдство 46,9 52,7 54,5 44,2 51,6 47,4 49,8 58,4 61,5 61,8 59,1 61,3 55,7 64,4 62,4 63,3 

     -  Животновъдство 53,1 47,3 45,5 55,8 48,4 52,6 50,2 41,6 38,5 38,2 40,9 38,7 44,3 35,6 37,6 36,7 

*Само селско стопанство (без гори, лов и риболов) ако е възможно 

Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 
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3.2. Дял на отделните продукти в селскостопанската продукция 

За периода 1998-2010 г. са настъпили съществени промени в дела на отделните 

продукти в селскостопанската продукция. При отчитане на стойността на услугите, 

свързани със селскостопанската дейност, делът на растениевъдството, 

животновъдството и услугите в началото на периода е съответно 41,53%, 52,38% и 

6,09%, в края 58,69%, 34,07% и 7,24%. Делът на животновъдството пада с близо 18 

процентни пункта, за сметка увеличаване на този на растениевъдството – с близо17 

процентни пункта, и на услугите – с 1 (Фиг. 6). 

Фиг. 6 Изменение в структурата на продукцията от селското стопанство, % 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Вътрешноотрасловата структура на продукцията също търпи значими промени. 

В рамките на растениевъдството нараства делът на продукцията от житните култури - 

от 11,47% на 21,71% от общата селскостопанска продукция, както и на индустриалните 

– от 5,16% на 14,10%, главно за сметка на слънчогледа и на фуражните – от 1,06% на 

6,12%. Делът на плодовете и картофите се запазва стабилен – съответно около 3% и 6%. 

От растениевъдния подотрасъл единствено зеленчуците бележат намаление – от 12,57% 

на 6,12%, като делът им спада наполовина (фиг. 9).  

Делът на животновъдната продукция в общия обем на селскостопанската 

продукция за 13 годишния период пада с близо 18 процентни пункта. Този 

изключителен спад се дължи главно на намалението на относителния дял на 

продукцията на свиневъдството – от 18,63% на 4,24%, или с над 14 процентни пункта. 
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Другите отрасли с намаление са месното говедовъдство – с 2,79, овцевъдството – с 1,96 

и млечното говедовъдство – с 1,32 процентни пункта. Единствено продукцията от 

птицевъдството увеличава относителния си дял – от 4,42% на 5,52% (табл. 9). 

Фиг. 7 Дял на основни групи растениевъдни продукти в селскостопанската 

продукция, % 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Фиг. 8 Дял на продуктите от основните групи въдства в селскостопанската 

продукция, % 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 
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За периода делът на селскостопанските услуги нараства от 6,09% на 7,24%. 

Промените през периода в относителния дял на групите продукти и на отделните 

продукти са значими. Те са в резултат преди всичко от позицията на българското 

земеделие на международните пазари. Отварянето на българската икономика, вкл. и на 

българското земеделие, я постави в условията на открита конкуренция на външния и 

вътрешния пазар. При тези условия само секторите със сравнителни предимства 

можеха да се развиват сравнително успешно.  

Освен това реформата на отделните сектори в българското земеделие изискваше 

твърде различни усилия и време. При зърнените и индустриалните култури това 

можеше да стане сравнително безболезнено и за кратко време, главно на основата на 

формиране на големи стопанства с наета или арендувана земя, или създаване на 

производствени кооперации. При това този процес изискваше вложения в 

бързоликвидни активи, главно машини, като не се изискваше промяна в използваната 

технология, нито нови изисквания за качество на продукцията. Сравнителните 

предимства на производството на тези две групи култури им позволиха на бъдат 

конкурентноспособни и да разширят дела си в селскостопанската продукция. От друга 

страна кризата в производството на зеленчуци е предизвикана от бързата загуба на 

пазари на преработени продукти, както и от засиления внос. Преструктурирането на 

зеленчукопроизводството изискваше решаване на редица въпроси, свързани с 

организацията на производството и реализацията, както и изграждане на ефективна 

система за напояване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 9 Изменение в структурата на продуктите от растениевъдството в дела на общата 

растениевъдна продукция, % 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 
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Таблица 5 Дял на отделни продукти в селскостопанската продукция, % 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зърнени култури (вкл. семена) 11,47 12,41 13,43 15,70 16,67 16,39 20,82 15,68 14,53 14,69 24,72 19,86 21,71 

Технически култури 6,34 5,97 4,76 5,50 7,47 8,23 9,81 10,68 11,84 10,36 14,18 15,61 17,41 

Фуражни култури 1,06 1,39 1,27 1,84 2,40 3,66 2,43 2,45 2,70 2,99 2,10 8,59 6,55 

Зеленчуци 12,57 18,11 15,82 14,15 18,92 19,14 15,84 16,35 16,39 14,37 13,02 7,14 5,49 

Картофи (вкл. семена) 3,26 3,57 2,26 2,61 2,23 2,87 2,93 2,00 2,64 1,69 1,92 3,06 2,40 

Плодове 6,35 6,48 6,61 6,58 6,40 6,62 5,07 6,14 7,66 7,10 3,91 4,66 3,96 

Вино : : : : 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Зехтин : : : : : : : : : : : 0,00 0,00 

Други растениевъдни култури 0,48 0,29 0,34 0,39 0,55 0,92 0,89 0,74 0,73 0,34 0,15 0,23 1,17 

Продукция от растениевъдството 41,53 48,23 44,48 46,77 54,66 57,84 57,81 54,05 56,50 51,55 60,01 59,15 58,69 

Едър рогат добитък 5,89 5,32 5,29 5,21 3,64 4,07 3,41 3,85 3,74 3,89 2,77 2,85 3,81 

Свине 18,63 14,50 16,03 15,67 9,53 5,73 5,43 5,74 5,46 5,33 4,12 4,77 4,24 

Коне 0,38 0,28 0,20 0,24 0,21 0,28 0,24 0,24 0,27 0,07 0,04 0,07 0,07 

Овце и кози 5,62 5,30 5,48 4,88 5,41 5,59 5,66 5,35 4,88 5,20 3,68 4,15 4,17 

Птици 4,42 4,01 4,31 4,27 5,87 6,13 5,57 5,75 5,63 5,85 5,05 5,56 5,52 

Други животни 0,32 0,28 0,27 0,23 0,30 0,48 0,79 0,94 0,67 0,63 0,58 0,57 0,60 

Мляко 13,05 11,93 14,28 13,26 10,00 9,56 10,68 12,47 12,02 16,05 13,38 11,53 11,42 

Яйца 3,08 2,87 2,83 2,75 3,04 3,62 3,24 2,51 2,38 3,61 2,78 3,21 3,47 

Други продукти от животновъдството 0,98 0,70 0,69 0,74 0,90 0,71 0,66 0,65 0,61 0,40 0,76 0,54 0,78 

Продукция от животновъдството 52,38 45,18 49,37 47,24 38,91 36,18 35,68 37,51 35,66 41,03 33,16 33,26 34,07 

Продукция от селскостопански стоки 93,91 93,41 93,85 94,01 93,57 94,02 93,48 91,55 92,17 92,58 93,17 92,41 92,76 

Продукция от селскостопански услуги 6,09 6,59 6,15 5,99 6,43 5,98 6,52 8,45 7,83 7,42 6,83 7,59 7,24 

ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

          Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu)            
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Упадъкът на животновъдството се дължи главно на слабата конкурентно-

способност на свиневъдството и млечното животновъдство. Специално модернизацията 

на млечното говедовъдство изисква окрупняване на фермите, процес, който изисква 

време, както и значителни капиталовложения за покриване на изискванията за качество 

на продукцията. В същото време продукцията на овцевъдството има добра 

конкурентноспособност, но проблемите в този сектор произтичат от лошите условия на 

труд и в резултат на недостиг на работна ръка. 

Единственият сектор от животновъдството, който се развива сравнително 

стабилно през целия период, е птицевъдството. 

Фиг. 10 Изменение в структурата на продуктите от животновъдството в дела на общата 

животновъдна продукция, % 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

 

3.3. Площ и използване на земята 

Данните от Таблица 6 показват, че през 1998 г. повърхността на България има 

следната структура: площ на вътрешни водоеми – 1,97%; други площи (главно 

урбанизирани и за промишлени цели) – 13,60%; залесени площи – 33,56%, от които 

горска – 32,53% от цялата площ на страната; използвана земеделска земя – 50,86%. 

Тринадесет години по-късно, през 2010 г., тази структура има развитие: вътрешни 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

водоеми – 2,20%; други площи – 17,80%; залесени – 34,49%, от които гори – 32,76%; 

използвана земеделска земя – 45,51%. Голямата промяна е в относителния дял на 

използваната земеделска земя – намаление с почти пет процентни пункта – по-точно с 

5,35%, което е площ от 593,2 хил. дка. За сметка на земеделската се увеличава делът на 

площта на „други” – с 4,19%, или с 465,8 хил. дка, и на залесените площи – с 0,9% 

(102,8 хил. дка). 

Отпадането на толкова голяма площ селскостопанска земя от земеделския 

поземлен фонд само за 13 години е в значителна степен невъзвратима загуба на важен 

стопански ресурс. Причините за този процес са предимно икономически, но в същото 

време са резултат от прекалено либерален режим за преотреждане на продуктивни 

земеделски земи за други цели. 

За процесите в селското стопанство също толкова голям интерес представляват 

промените в структурата на използваната земеделска земя. В началната година – 1998, 

обработваемата земя е заемала 61,22% от селскостопанската, трайните насаждения – 

4,96%, затревените площи – 32,40% и други – 1,41%. През последната година – 2010, 

обработваемата земя заема 62,60% от площта, делът на трайните насаждения  пада – на 

3,24%, докато този на затревените площи нараства с около 1,3 процентни пункта – на 

33,69%.  

Приведената информация показва, че значителното намаление на площта на 

земеделската земя е за сметка предимно на обработваемите земи и в по-малка степен на 

трайните насаждения и площта на ливадите, пасищата и мерите. С други думи, налице е 

тенденция на увеличаване на дела на екстензивно използваните земеделски земи. 

Фиг. 11 Изменение използваната земеделска площ, хил. ха 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

За структурните промени на селскостопанското производство в 

растениевъдството са особено важни промените в заеманата площ на обработваемата 

земя от отделните групи култури. Данните от таблица 7 показват, че значителна част от 

общото намаление на площта на използваната земеделска земя се дължи на зърнените 

култури – площите варират, но средното намаление е около 200 хил. хектара годишно. 

При това в рамките на зърнения сектор пшеницата запазва посевната си площ, като 

намалението в общата площ се дължи почти изцяло на царевицата. 
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Таблица 6 Площ и използване на земята, хил. ха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обща площ 11099,4 11099,4 11099,4 11099,4 11099,4 11099,4 11099,4 11099,4 11100,2 11100,2 11100,2 11100,2 11100,2 

Площи на вътрешни водоеми 218,8 218,6 218,6 219,9 220,7 222,0 223,2 234,9 237,4 239,4 197,1 243,9 244,2 

Други площи 1510,0 1476,1 1572,5 1653,8 1822,5 1826,2 1811,1 1854,9 1924,5 2002,1 1914,2 2003,0 1975,8 

Залесени площи 3725,5 3726,0 3726,2 3727,2 3731,4 3724,9 3734,5 3745,1 3748,3 3742,5 3888,1 3823,7 3828,3 

   от които: горска площ 3610,5 3610,9 3609,8 3608,7 3601,7 3596,8 3601,3 3609,0 3610,3 3600,9 3742,5 3636,0 3636,5 

Използвана земеделска площ 

(ИЗП) 5645,1 5678,6 5582,1 5498,3 5324,7 5326,3 5330,5 5264,5 5190,1 5116,2 5100,8 5029,6 5051,9 

 - Обработваема земя 3456,2 3493,6 3467,5 3399,1 3331,0 3282,2 3296,8 3143,3 3089,5 3057,7 3060,5 3122,5 3162,5 

 - Трайни насаждения 280,0 281,1 260,5 245,0 227,9 214,0 215,8 201,5 181,8 195,4 183,5 164,5 163,6 

 - Пасища 1829,1 1820,7 1803,8 1786,2 1742,1 1789,1 1800,8 1890,5 1876,4 1835,3 1828,9 1718,7 1702,0 

 - Други 79,8 83,1 50,3 68,0 23,8 41,0 17,1 29,2 42,4 27,8 27,9 23,9 23,8 

       Източник: Eurostat, 

(http://appsso.eurostat.ec.europe.eu).           
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Таблица 7 Площи по култури, хил. ха 

 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Използвана 

земеделска площ  5645,1 5678,6 5582,1 5498,3 5324,7 5326,3 5330,5 5264,5 5190,1 5116,2 5100,8 5029,6 

Общо зърнени 2054,6 1815,4 1824,3 2158,0 2148,0 1709,7 1839,0 1736,0 1556,3 1772,4 1754,6 1878,5 

 от тях:                         

 - Пшеница 1141,7 966,3 978,6 1355,5 1368,6 841,0 1039,7 1101,8 970,4 1088,0 1111,5 1247,7 

 - Царевица 477,1 455,0 466,5 353,1 304,1 414,7 383,2 298,7 350,3 214,4 329,3 274,2 

Маслодайни 

семена 538,8 592,2 536,5 419,2 490,1 659,6 592,8 635,0 750,5 602,4 721,7 683,7 

Захарно цвекло 4,2 3,2 2,2 1,3 2,2 0,4 1,1 1,3 1,4 1,0 : : 

Картофи 50,9 52,2 52,8 48,4 51,9 29,8 30,7 24,0 24,5 22,4 21,7 14,0 

Винено грозде 98,1 96,6 97,0 119,7 109,4 89,7 79,5 76,7 65,3 70,4 78,7 51,6 

Плодове (общо) 81,1 79,0 75,0 61,6 54,1 39,8 38,4 26,3 26,0 28,4 22,0 24,3 

Зеленчуци (общо) 158,0 165,0 156,0 154,0 100,0 122,0 81,0 78,0 80,0 69,0 53,2 46,6 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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През целия период единствената група култури, при която посевните площи 

устойчиво нарастват, са маслодайните, за сметка почти изцяло на слънчогледа. 

Увеличението е с около 144,9 хил. хектара. 

Заетата площ от останалите култури и групи култури за сравнително краткия 

период от 1998 г. до 2009 г. намалява драстично. Захарно цвекло вече не се произвежда 

в страната. Площта на картофите се свива с 37 хил. хектара, или е само 27% от тази 

през първата година на периода. Подобно е положението при винените сортове лозя – 

намаление с 46,5 хил. хектара, или с 47,40%. Още по-катастрофално е положението при 

овощните и зеленчуците. Площта на овощните градини намалява с 56,8 хил. хектара, 

или през 2009 г. те са само 30% от тази през 1998 г. Свиването на заетата площ е 

особено изразено при зеленчуците – с 111,4 хил. хектара, което представлява 70,5% 

намаление. 

3.4. Производство в растениевъдството 

Нивото на производството в зърнения сектор за периода показва относителна 

стабилност (табл. 8). Големите различия в производството през отделни години се 

дължат на климатичните условия, например през 2007 и 2008 години. Все пак 

достигнатото равнище е доста далеч от производството през 1989 г. Годишното 

производството на пшеница е сравнително на еднакво ниво, докато това на царевицата 

очевидно се влияе от валежите през отделните години. Единствено при маслодайните 

се отчита значително увеличение на производството – от 524 хил.т. в началото на 

периода до 1318 хил.т. в края, или с цели 251,4%. Производството на картофи е 

намаляло около два пъти, главно поради конкурентния внос от Турция и други страни. 

Намалението при виненото грозде е с 1/5 в края на периода. Годишното производство 

на плодове намалява почти през целия период, като в края е на ниво от 31,5% от това в 

началото. Подобно е положението и при годишното производство на зеленчуци – за 

периода то намалява с 642 хил.т., като в края е само 45% от това през 1998 година.  

 



 

 

Таблица 8 Продукция от растениевъдството, хил. тона 

Продукция: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Общо зърнени 5387,7 5206,6 5140,0 6019,0 6744,0 3804,8 6455,1 5836,2 5532,0 3204,8 7015,2 5273,0 

 от тях:                         

 - Пшеница 3203,0 2643,0 2781,2 4077,5 4122,8 2003,9 3961,2 3478,1 3301,9 2391,0 4632,2 3976,9 

 - Царевица 1303,4 1740,0 804,1 872,6 1288,1 1161,1 2123,0 1585,7 1587,8 313,0 1368,3 1290,8 

Маслодайни семена 524,2 605,8 425,4 405,1 645,4 788,8 1078,8 934,9 1196,6 564,0 1300,7 1318,0 

Захарно цвекло 61,8 53,5 23,1 18,9 51,3 9,1 26,4 24,7 26,8 16,3 : : 

Картофи 478,3 566,4 397,5 600,4 627,3 450,2 573,2 375,5 386,1 298,7 353,1 231,7 

Винено грозде 319,2 307,1 376,9 401,0 390,3 382,8 316,1 235,4 293,6 341,8 345,6 255,3 

Плодове (общо) 337,2 301,8 287,3 180,0 136,8 153,9 167,3 99,6 116,0 104,6 90,7 106,2 

Зеленчуци (общо) 1166,3 1070,5 962,9 651,5 632,9 907,9 610,5 327,0 524,1 332,7 524,1  524,3 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Таблица 9 Брой на селскостопанските животни, хил. бр. 

Вид животни 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Говеда 611,7 671,4 681,7 639,8 691,2 728,3 671,6 621,8 628,3 602,1 564,9 539,6 

  в т.ч. крави 389,0 423,9 433,8 419,3 376,0 378,2 379,5 359,3 361,2 349,9 330,4 312,7 

       в т.ч. крави за мляко 387,1 421,4 431,0 416,3 358,2 361,8 368,7 347,8 350,1 335,9 314,7 296,8 

Свине 1479,7 1721,5 1512,3 1143,6 996,5 1032,3 931,4 943,0 1012,7 888,6 783,6 729,8 

  в т.ч. свине-майки 183,1 201,5 171,4 137,4 75,9 78,9 75,9 76,6 76,2 70,4 62,0 56,5 

Овце и кози 3813,6 3821,3 3595,2 3256,7 2482,8 2323,9 2410,6 2210,7 2184,5 2021,9 1904,7 1761,1 

  в т.ч. овце и кози - майки 2899,5 2888,3 2794,1 2547,5 1998,5 1871,3 1929,7 1820,3 1746,7 1639,4 1553,3 1438,6 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Таблица 10 Продукция от животновъдството 

Продукти: Мярка 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Говеждо и телешко месо в 

кл.т. хил. т. 55,7 64,8 73,2 21,5 23,8 28,7 30,9 30,0 23,0 21,8 19,9 21,9 

Говеждо и телешко месо в 

ж.т. хил.т. 107,6 125,3 141,5 45,0 50,0 60,0 63,9 64,6 48,2 44,6 42,3 46,6 

Свинско месо в кл.т. хил.т. 248,1 267,1 242,9 50,2 61,8 70,6 78,3 74,5 77,7 76,3 73,8 73,7 

Свинско месо в ж.т. хил.т. 374,2 403,0 366,4 76,8 86,9 101,9 107,8 108,3 121,5 116,7 113,5 113,3 

Овче месо в кл.т. хил.т. 53,0 57,9 59,2 20,3 19,6 19,4 20,5 24,4 23,8 21,3 20,9 17,4 

Овче месо в ж.т. хил.т. 124,5 136,3 139,6 32,6 39,9 42,2 42,5 52,5 49,2 44,4 45,4 37,8 

Птиче месо в кл.т. хил.т. 105,1 106,0 104,7 : : 72,0 84,7 98,4 107,4 116,4 108,6 130,2 

Птиче месо в ж.т. хил.т. 146,0 147,3 145,4 : : 98,6 107,8 129,1 138,3 152,0 141,2 169,3 

Яйца млн.бр. 1689,7 1650,2 1489,5 1493,0 1650,0 1553,7 1557,1 1543,1 1594,5 1579,3 1508,0 1429,2 

Краве мляко млн.литри 1287,4 1347,5 1368,2 1188,4 1267,9 1270,4 1305,6 1249,4 1260,9 1114,9 1109,9 1042,1 

Овче и козе мляко млн.литри 291,1 297,2 278,2 157,4 192,1 184,3 239,9 207,9 203,7 167,1 160,9 146,9 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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3.5. Брой на селскостопанските животни 

Трудностите при структурното приспособяване на българското селско 

стопанство са най-силно изразени в животновъдството. Това се вижда добре от данните 

в таблица 9. 

Броят на говедата след 2003 г. намалява. За кравите намалението започва от 2004 

г. През 2009 г. за първи път броят на млечните крави пада под 300 хиляди. 

Драстичен е спадът на броя на свинете. Намалението е устойчиво, като започва 

от 2000 година. От ниво от 1 721,5 хиляди в края на периода – 2009 г. броят им се 

смъква на 729,8 хил. броя, което е 42% от броят им през 1999 г. Още по-показателна за 

състоянието на сектора е картината при свинете-майки – броят им през 2009 г. е само 

28% от този през 1999 г. 

Броят на овцете и козите също устойчиво и с бързи темпове намалява. От 1999 г. 

до 2009 г. те са намалели с 2 060,2 хил. глави, като броят им през последната година е 

42% от този през началната. Овцете и козите майки намаляват за периода с 1 460,9 хил. 

глави, или с 50%. 

3.6. Продукция от животновъдството 

Намалението на броя на животните има за резултат и намаление на продукцията 

в животновъдството (с известна условност за млякото поради увеличаване на средния 

млеконадой), (табл.10).  

При говеждото и телешкото месо продукцията в кланично тегло през последната 

година представлява 39,32% от тази през началната. За месото в живо тегло този 

процент е 43,31%. Намалението при свинското месо е още по-голямо – през 2009 г. 

добитото месо в кланично и живо тегло е само 30% от това през 1998 г. 

Овчето месо за периода също намалява – добитото в кланично тегло през 2009 г. 

е само 33% от това през 1998 г.  

Единствено при птичето месо имаме увеличение на продукцията – в кланично 

тегло с 23%. При яйцата има слабо намаление – с 13%. 

За периода най-голямо производство на мляко е регистрирано през 2000 г., като 

след това постепенно намалява. През 2009 г. то е на ниво от 76% от това през 2000 

година. Пикът в производството на овче и козе мляко е през 1999 г., след което 

намалява до по-малко от половина от най-високото си равнище за периода. 

 



 

 

3.7. Цени на селскостопанските продукти 

Цени на производител 

За 13 годишния период цените на производител за различните групи продукти 

или отделни продукти са се повишили в сравнително широки граници (табл. 11). 

Цените на продуктите от зърнения сектор се влияят най-силно от конюнктурата на 

международните пазари, главно от тази в Черноморския регион. Закономерно най-

високото им ниво е по време на световното поскъпване на храните от 2007-2008 г. В 

сравнение с 1998 г. номиналните цени на производител на пшеницата са нараснали с 

132,6%, на царевицата – с 90,40% и на ечемика – с 110,55%. След значителен спад на 

цените на изброените продукти през 2009 г. през 2010 г. те отново са на относително 

високо ниво, което вероятно ще се окаже и дългосрочната тенденции на ценови 

изменения за зърнените продукти. 

Фиг. 12 Изменение на изкупните цени при основните зърнени култури, евро/тон 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Фиг. 13 Изменение в изкупните цени при някои зеленчуци, евро/тон 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Фермерските цени на другия важен за българското земеделие продукт – 

слънчогледа, също демонстрират значително нарастване за периода. Цената на 

слънчогледа през рекордната 2008 г. е по-висока с 51,86% от тази през 1998 г., като 

нейното равнище е почти достигнато и през 2010 . В същото време при захарното 

цвекло и картофите не се наблюдават съществени изменения на ценовите равнища в 

началото и края на периода. 

При зеленчуците увеличението на номиналните фермерски цени за периода се 

измерва в пъти. Това важи за доматите и краставиците, но също така за зеления пипер, 

лука и зелето. При доматите увеличението е 6,57 пъти, при краставиците – 3,68, за лука 

3,34 и за зелето – 3,74. 

При плодовете нарастването на номиналните цени на производител е още по-

впечатляващо. За отделните плодове то е както следва: ябълки – 9,88 пъти; круши – 

6,21; сливи – 2,31; череши – 2,71; праскови – 1,98 пъти. Единствено при кайсиите и 

виненото грозде няма промяна в номиналните цени.  
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Фиг. 14 Изменение в изкупните цени при плодовете, евро/тон 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Продукти 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зърнени култури              

Пшеница 68,70 75,00 93,90 104,30 81,60 106,90 117,50 79,40 86,80 152,50 159,80 107,60 125,00 

Царевица 84,70 82,20 97,60 118,20 100,00 106,50 119,30 74,50 85,20 143,20 161,30 106,80 141,65 

Ечемик 69,20 66,80 86,30 93,20 75,70 91,90 95,90 80,20 84,20 123,30 145,70 105,50 100,52 

Маслодайни култури                           

Слънчоглед 185,90 150,90 152,50 168,10 189,40 188,30 182,80 186,30 184,40 225,90 282,30 195,90 275,17 

Захарно цвекло : : 25,49 25,14 23,56 21,00 21,25 22,04 21,50 22,26 28,33 28,33 : 

Картофи 260,40 209,10 178,40 121,70 140,80 216,70 147,90 113,70 141,20 254,60 226,20 235,80 222,18 

Зеленчуци                           

Домати 46,30 42,80 58,70 60,40 48,80 60,80 62,50 79,20 63,80 291,50 248,50 210,30 304,08 

Краставици 106,00 155,60 261,40 230,20 231,10 238,80 254,60 244,30 267,60 455,40 406,10 361,00 390,05 

Зелен пипер : : 242,20 : : 155,80 165,90 204,10 201,00 347,50 : :   

Зрял кромид лук 88,40 71,70 227,60 182,40 129,30 195,60 203,10 101,00 209,80 282,40 200,80 245,40 295,31 

Зеле 54,50 133,60 150,40 71,10 107,80 81,90 94,80 185,70 110,40 239,00 261,70 194,30 203,92 

Плодове                           

Ябълки 42,00 55,90 68,60 67,00 90,20 48,80 36,40 51,50 60,00 339,00 543,40 361,50 415,18 

Круши 114,90 83,50 106,70 73,30 84,70 72,40 82,20 188,40 204,50 : : 681,10 714,05 

Сливи 74,20 68,00 103,80 112,50 125,70 107,30 91,60 154,80 152,40 182,80 186,70 137,00 171,47 

Череши 264,20 340,50 281,80 384,60 552,80 381,40 474,50 548,50 533,40 489,00 607,80 807,90 715,35 

Кайсии 234,70 204,50 260,50 262,60 343,70 239,30 202,10 298,80 257,00 451,60 186,20 249,40 219,81 

Праскови 169,10 220,50 115,40 241,10 266,40 203,50 187,60 200,50 187,40 257,30 305,70 231,90 336,29 

Винено грозде 268,60 261,90 225,00 192,30 178,60 183,00 188,60 244,40 235,30 300,00 272,40 236,10 274,28 

Продукти от                           



 

 

 

Таблица 11 Изкупни цени на земеделските продукти, евро/тон 

Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

животновъдството 

Говеждо и телешко месо 853,40 735,90 748,90 911,60 835,90 781,50 763,90 867,60 981,70 1033,10 1080,12 1170,51 1181,41 

Свинско месо 942,90 647,50 834,50 1237,40 987,90 849,80 1048,50 1297,60 1108,00 980,00 1117,00 1152,00 1105,12 

Овче месо 571,30 458,90 468,00 665,40 633,30 691,20 635,10 1058,40 1203,20 1212,01 1238,77 1231,01 1114,01 

Пилешко месо 837,50 692,50 808,70 925,70 903,20 915,70 869,40 893,60 797,80 924,60 1047,60 951,50 924,83 

Яйца /евро за 1000 бр./ 343,60 295,10 50,10 55,90 51,00 54,60 58,70 51,60 49,50 67,60 71,70 76,70 75,94 

Мляко 184,50 138,40 173,40 185,60 174,20 168,50 206,80 214,20 214,70 250,10 305,50 241,30 256,95 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

Продуктите от животновъдството показват много по-умерено нарастване на 

цените на производител, което e близко до нивата на натрупаната инфлация. Цената на 

говеждото месо в края на периода е с 38% по-висока от тази в началната година; на 

свинското – с 17%, на шилешкото – с 95%, на пилешкото – с 10%, на яйцата – с 51%. 

Цената на млякото за целия тринадесетгодишен период се е увеличила с 39%. 

Фиг. 15 Изменение в изкупните цени на продукти от животновъдството, евро/тон 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

3.8. Индекси на цените на производител 

Анализът на регистрираните стойности на индексите на цените на производител 

при база 2005 г.=100 показва, че пика на нарастването на номиналните цени в 

растениевъдството е през 2008 г. (табл. 12). Неговата величина през същата година 

достига 163,4, като най-висок е индекса за житните култури – 208,1 и зеленчуците – 

181,0, а най-нисък при плодовете – 105,5. През 2009 г. индексът на цените в 

растениевъдството има значително по-ниска стойност – 123,9, но още през следващата 

2010 г. отново отбелязва покачване до ниво от 142,2. Докато ценовото развитие през 

2007-2008 г. се дължи главно на неблагоприятните климатични условия и като 

следствие слабата реколта, то новото нарастване на цените от 2010 г. е вследствие от 

тенденциите на международните пазари на храни и има основание да се прогнозира, че 

ще има траен характер. 
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Стойността на индекса на цените на производител в животновъдството както 

през 2008 г., така и през 2010 г., е значително по-нисък от този в растениевъдството. 

През 2008 г. величината му достига 130,7, като спада на 119,1 през 2010 г. 

Общо за отрасъл селско стопанство индексът на цените на производител при 

2005 г.=100 за периода 1998-2010 г. нараства от 98,2 до 134,0. 

 



 

 

Таблица 12 Индекси на селскостопанските производствени цени (2005=100) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зърнени култури (вкл. семена) 89,1 92,5 119,0 134,4 108,0 132,5 145,8 100,0 112,6 201,1 208,1 141,1 162,2 

Технически култури 84,8 76,8 89,6 94,8 102,1 102,1 101,6 100,0 98,5 127,4 136,1 112,2 140,7 

Фуражни култури     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,6 119,2 134,4 128,4 133,3 

Зеленчуци 105,5 114,6 107,9 81,5 80,2 108,4 119,9 100,0 137,8 135,0 181,0 131,0 139,7 

Картофи (вкл. семена) 230,7 183,9 156,5 106,6 123,2 189,7 129,9 100,0 129,0 163,6 146,1 141,7 143,8 

Плодове 106,0 103,5 96,3 98,5 103,8 83,0 79,4 100,0 97,2 108,6 105,5 88,2 108,1 

Други растениевъдни култури     120,1 98,1 99,7 106,7 102,1 100,0 94,2 111,5 115,6 115,8 95,9 

Продукция от растениевъдството 101,5 97,4 106,6 104,2 100,0 114,1 117,2 100,0 112,6 149,2 163,4 123,9 142,2 

Едър рогат добитък 127,7 102,3 104,1 123,6 116,9 111,1 113,4 100,0 119,7 122,6 120,9 127,5 127,6 

Свине 118,4 80,8 103,8 153,7 121,5 105,0 130,5 100,0 88,6 80,7 87,6 92,1 96,5 

Коне     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,4 91,9 113,8 134,5 129,9 

Овце и кози 109,5 97,8 99,2 124,8 116,0 117,8 127,8 100,0 110,2 112,8 118,0 116,3 116,7 

Птици 117,1 95,5 92,1 103,7 101,8 103,2 97,9 100,0 91,1 105,0 116,7 106,6 104,3 

Други животни     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,4 121,2 139,3 139,3 103,3 

Мляко 87,5 66,1 83,6 88,6 83,7 80,7 98,5 100,0 101,8 116,1 144,4 115,1 124,7 

Яйца 120,1 98,7 109,3 112,6 101,2 114,1 121,6 100,0 98,8 125,0 135,9 142,5 132,4 

Други продукти от 

животновъдството 100,3 79,2 94,9 135,1 117,2 135,1 110,9 100,0 94,6 107,4 118,7 119,6 114,2 

Продукция от животновъдството 106,0 79,9 90,9 104,5 95,9 93,6 106,7 100,0 100,3 111,4 130,7 114,3 119,1 

Общо за селското стопанство 98,2 88,5 101,1 104,4 98,5 106,8 113,4 100,0 108,2 135,8 151,8 120,4 134,0 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Таблица 13 Реални индекси на селскостопанските цени (дефлирани), (2005=100) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зърнени култури (вкл. семена) 131,9 133,6 155,7 163,8 124,5 149,1 154,6 100,0 104,8 174,0 160,9 106,4 118,6 

Технически култури 125,6 110,8 117,3 115,5 117,6 114,9 107,7 100,0 91,7 110,3 105,2 84,6 103,0 

Фуражни култури     130,9 121,9 115,2 112,6 106,0 100,0 97,4 103,2 103,9 96,9 97,6 

Зеленчуци 156,3 165,5 141,2 99,3 92,4 122,0 127,1 100,0 128,2 116,8 139,9 98,8 102,3 

Картофи (вкл. семена) 341,8 265,6 204,8 129,9 141,9 213,5 137,8 100,0 120,1 141,6 113,0 106,9 105,3 

Плодове 157,0 149,5 126,0 120,0 119,6 93,4 84,1 100,0 90,4 94,0 81,5 66,5 79,1 

Други растениевъдни култури     157,2 119,6 114,9 120,1 108,2 100,0 87,7 96,5 89,4 87,4 70,2 

Продукция от растениевъдството 150,2 140,5 139,5 127,1 115,2 128,4 124,2 100,0 104,8 129,1 126,3 93,4 104,1 

Едър рогат добитък 189,0 147,5 136,3 150,6 134,7 125,1 120,3 100,0 111,4 106,1 93,4 96,2 93,4 

Свине 175,3 116,6 135,8 187,3 140,0 118,2 138,4 100,0 82,5 69,9 67,7 69,5 70,7 

Коне     130,9 121,9 115,2 112,6 106,0 100,0 84,1 79,5 88,0 101,5 95,1 

Овце и кози 162,2 141,3 129,8 152,1 133,6 132,6 135,5 100,0 102,6 97,6 91,2 87,7 85,4 

Птици 173,2 137,8 120,6 126,4 117,2 116,2 103,8 100,0 84,8 90,9 89,6 80,4 76,4 

Други животни     130,9 121,9 115,2 112,6 106,0 100,0 96,2 104,9 107,7 105,1 75,6 

Мляко 129,5 95,5 109,4 108,0 96,4 90,8 104,5 100,0 94,7 100,5 111,7 86,8 91,3 

Яйца 178,0 142,5 143,0 137,3 116,6 128,4 129,0 100,0 91,9 108,2 105,0 107,5 96,9 

Други продукти от 

животновъдството 148,6 114,4 124,2 164,7 135,0 152,2 117,6 100,0 88,1 92,9 91,8 90,2 83,6 

Продукция от животновъдството 157,0 115,3 119,0 127,4 110,5 105,4 113,1 100,0 93,3 96,4 101,0 86,2 87,2 

Общо за селското стопанство 145,6 127,9 132,2 127,2 113,5 120,2 120,3 100,0 100,7 117,5 117,3 90,9 98,1 

Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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3.9. Реални индекси на селскостопанските цени (дефлирани), 2005=100 

Реалните индекси на селскостопанските цени, които отчитат инфлационните 

процеси, дават действителната картина на изменението във времето на ценовите 

равнища.  

Данните от Таблица 13 показват на пръв поглед изненадващи резултати. Общо 

за селското стопанство може да се резюмира, че е налице процес на намаляване на 

реалните цени. В края на периода, през 2010 г., реалният индекс е 98,1, докато за 

първата година – 1998 г., той е 145,6. Високото ниво на последният индекс е резултат 

от лошите за селското стопанство, както и за икономиката на страната, 1996 и 1997 

години. Но също така е вярно, че и за седемте години преди базовата 2005 г., ценовите 

индекси имат стойности значително над 100. След 2005 г. настъпва относителна 

стабилизация на цените в реално изражение, с изключение на 2007 и 2008 години, през 

които реколтата бе слаба. 

Фиг. 16 Реални индекси на селскостопанските цени /дефлирани/, 2005=100 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Динамиката на реалните индекси на цените в растениевъдството следва до 

голяма степен очертаната вече тенденция за целия сектор. Все пак може да се отбележи, 

че индекса през последната 2010 г. показва нарастване на реалните цени в подотрасъла 

с 4,1%. В същото време следва да се подчертае, че ценовите изменения на отделните 

групи култури имат значителни различия.  
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На първо място, при житните култури се наблюдават значителни годишни 

амплитуди на цените. През първите седем години на периода реалните цени са по-

високи от тези през периода 2005-2010 г. С изключение на 2007 и 2008 години, които се 

характеризират със съкращаване на производството в световен мащаб вследствие 

неблагоприятните климатични условия. Все пак през последната година реалните цени 

са с 18,6% по-високи от тези през базисната 2005 г.  

Фиг. 17 Реални индекси на растениевъдни групи и продукти /дефлирани/, 2005=100 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Почти идентични изменения се наблюдават при индустриалните и фуражните 

култури. Групата на зеленчуковите култури в началото на периода има високи цени, но 

през последните две ценовите равнища са по-ниски от тези през базовата 2005 г. за 13 

години реалните цени на картофите са намалели 3 пъти, а на плодовете – почти два 

пъти. 

Намалението на реалните цени на животновъдните продукти е значително по-

равномерно по години. След кризисната 2008 г. се характеризира с висок индекс на 

цените на производител – 157,0. В края на периода този индекс е 87,2.  

Членството на страната в ЕС е довела до относителна стабилност на цените. За 

периода най-голямо е намалението на реалните цени на производител при говеждото 

месо – от индекс 175,3 на 70,7, както и при пилешкото – от 173,2 на 76,4. Почти от 

същия порядък са и намалението на цените за говеждото и овнешкото месо и яйцата. 
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Намалението на цената на млякото е по-умерено – през 1998 г. индекса спрямо 2005 г. е 

129,5, а през последната 2010 г. – 91,3. Ще отбележим, че реалният индекс на цените за 

животновъдството при база 2005 г. е значително по-нисък от този за растениевъдството. 

Важният въпрос в случая е на какво се дължи изразеното намаляване на 

равнището на реалният индекс на цените на производител? 

Цените са функция на търсенето и предлагането. Логично е да се предположи, че 

нарастването на производството е довела до нарастване на предлагането. Освен това, 

повишаването на продуктивността и рационализацията на производствените процеси са 

позволили да се намалят производствените разходи за единица продукция. Но най-

важното и решаващото в случая е определящото влияние на ценовите нива на 

представителните за страната международни пазари. Интегрирането на българското 

земеделието в европейската икономика, особено след приемането на страната в ЕС, на 

практика означава за повечето земеделски стоки вътрешни ценови нива, формирани на 

единния пазар на Съюза. Това не означава, че може да бъде пренебрегнато 

въздействието на вноса от съседни страни, които не са членове на ЕС – главно Турция и 

Македония, но и други. 

Фиг. 18 Реални индекси на цените на животновъдните групи и продукти /дефлирани/, 

2005=100 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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3.10. Индекси на цените на вложенията в селското стопанство, номинални 

(2005=100) 

Таблица 14 Индекси на цените на вложенията в селското стопанство, номинални 

(2005=100) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общо 100,0 103,0 114,1 130,1 131,1 133,7 

Потребителски стоки и услуги 100,0 94,5 96,7 114,3 144,2 130,2 

Семена, репродуктивни материали 100,0 99,7 99,7 108,9 119,0 137,5 

Енергия, смазочни материали 100,0 105,0 109,9 123,6 120,8 129,2 

Торове, подобрители на почвата 100,0 108,2 128,1 156,3 177,2 150,7 

Препарати за растителна защита 100,0 101,6 101,0 101,1 101,9 102,4 

Ветеринарни услуги 100,0 99,6 102,2 108,6 116,6 117,3 

Храна за животните 100,0 98,6 120,9 145,1 123,9 133,6 

Поддържане на материали 100,0 107,7 130,6 147,9 149,9 157,8 

Поддържане на сгради 100,0 105,4 112,8 124,3 132,3 132,9 

Други стоки и услуги 100,0 103,0 110,2 123,1 131,9 137,3 

Инвестиции в стоки и услуги 100,0 103,4 114,9 130,9 130,5 133,9 

Материали 100,0 90,7 88,4 109,0 146,4 135,5 

Машини, съоръжения и друго 

оборудване 100,0 87,8 91,1 110,5 150,8 137,1 

Сгради 100,0 122,6 157,7 153,0 127,7 91,3 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Наличните данни (таблица 14) показват, че за петгодишния период 2006-2010 г. 

цените на вложенията в земеделието са се увеличили с 33,7%. За същия период 

номиналното увеличение на цените на производител в сектора е 34%, т.е в случая няма 

основание да се говори за „ножица на цените”. 

По-високо от средното е нарастването на цените за резервни части -с 57,8%, и 

минерални торове -с 50,7%. Слабо се увеличават цените на препаратите за растителна 

защита - с 2,4%, а тези на сградите намаляват с 8,7%. Номиналните цени на останалите 

групи вложения са в рамките на средното увеличение за отрасъла. 

3.11. Индекси на цените на вложенията в селското стопанство, дефлирани 

(2005=100) 

В края на периода 2005-2010 г. се наблюдава намаление на реалните цени на 

вложенията в селското стопанство с 2,1%. (таблица 15) спрямо 2005 г. За същата година 

цените общо на селскостопанските стоки също са намалели – с 1,9%. (таблица 13). Като 

цяло за разгледания период изменението на реалните цени на вложенията и на цените 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/


 

 

на производител е с близки темпове. При това следва да се отчита, че цените на 

производител имат много по-широки амплитуди на колебание, главно поради 

зависимостта на производството в сектора от климатични фактори. Най-високо 

повишение на реалните цени се наблюдава при резервните части – с 15,5%, и торовете 

– с 10,3%. Силно намаляват реалните цени на препаратите за растителна защита – с 

25%, на сградите - с 23,2% и на ветеринарните услуги – с 14,1%. Цените на останалите 

вложения остават относително стабилни. 

Таблица 15 Индекси на цените на вложенията в селското стопанство, дефлирани 

(2005=100) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общо 100,0 95,9 98,7 100,6 98,9 97,9 

Потребителски стоки и услуги 100,0 96,3 99,4 101,2 98,4 98,0 

Семена, репродуктивни материали 100,0 92,8 86,3 84,2 89,8 100,7 

Енергия, смазочни материали 100,0 97,7 95,1 95,5 91,1 94,6 

Торове, подобрители на почвата 100,0 100,7 110,9 120,8 133,7 110,3 

Препарати за растителна защита 100,0 94,6 87,4 78,2 76,9 75,0 

Ветеринарни услуги 100,0 92,7 88,5 83,9 88,0 85,9 

Храна за животните 100,0 91,8 104,6 112,2 93,5 97,8 

Поддържане на материали 100,0 100,2 113,0 114,4 113,1 115,5 

Поддържане на сгради 100,0 98,2 97,6 96,1 99,8 97,3 

Други стоки и услуги 100,0 95,9 95,4 95,1 99,5 100,5 

Инвестиции в стоки и услуги 100,0 87,9 83,7 88,4 108,8 95,4 

Материали 100,0 84,4 76,5 84,3 110,5 99,2 

Машини, съоръжения и друго 

оборудване 100,0 81,7 78,9 85,4 113,8 100,4 

Сгради 100,0 114,1 136,4 118,3 96,4 66,8 

Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Таблица 16 Доходи в селското стопанство по базови цени 

             предв. 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Продукция от отрасъл селско 

стопанство 

млн. 

евро 3370,8 3389,3 3748,4 3648,4 3265,6 3443,7 3356,0 3471,3 3314,9 4494,1 3776,7 3832,0 

Междинно потребление 

млн. 

евро 1692,2 1755,2 1945,1 2043,4 1733,3 1875,0 1811,7 1992,5 2087,7 2608,4 2462,5 2374,7 

Брутна добавена стойност по базисни 

цени 

млн. 

евро 1678,6 1634,1 1803,3 1605,0 1532,3 1588,7 1544,3 1478,8 1227,2 1885,7 1314,2 1457,3 

Потребление на основен капитал 

млн. 

евро 142,9 114,0 87,3 81,6 94,1 111,5 130,8 138,6 114,7 197,8 178,9 150,9 

Нетна добавена стойност по базисни 

цени 

млн. 

евро 1535,6 1520,1 1716,1 1523,4 1438,2 1477,3 1413,4 1340,0 1112,4 1687,9 1135,3 1306,3 

Други субсидии върху производството 

млн. 

евро 13,4 5,4 33,4 48,3 69,4 67,3 86,7 56,5 250,5 483,7 441,8 527,5 

Доход по фактори 

млн. 

евро 1549,0 1525,5 1749,5 1571,7 1504,8 1542,8 1497,6 1395,8 1362,5 2150,9 1576,8 1833,7 

Селскостопански труд в годишни 

работни единици (ГРЕ) хил. бр. 772,2 770,8 739,6 791,6 791,6 791,6 626,4 560,4 494,4 441,1 399,7 358,3 

Доход по фактори/1 ГРЕ евро 2005,9 1979,1 2365,5 1985,5 1901,0 1949,0 2390,8 2490,7 2755,8 4876,2 3945,0 5117,8 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 
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3.12. Доходи в селското стопанство по базови цени 

Синтетичните резултати от развитието на българското земеделие са дадени в 

Таблица 16. Данните за 1998 г. не са включени в анализа поради несъпоставимост с 

тези от следващите години. 

Обща селскостопанска продукция по базови цени на производител 

Произведената през отделните години обща селскостопанска продукция за 

периода 1999-2010 г. показва относителна стабилност. Единствено през особено 

благоприятната за земеделието 2008 г. нивото й е значително над средното за 12
-те

 

години.  

Фиг. 19 Изменение на продукцията от отрасъл „Селско стопанство”, млн. евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Междинно потребление  

Междинното потребление в селското стопанство до 2005 г. е на относително 

стабилно ниво, след което показва тенденция на нарастване. Като се има  в предвид, че 

след 2005 г. индексът на реалните цени на междинното потребление е стабилен (табл. 

19), може да се направи извода, че тече процес на известно увеличение на вложенията. 

Брутна добавена стойност по базови цени на производител 

Нивата на брутната добавена стойност по цени на производител през 13 

годишния период не показват ясна тенденция на развитие. Най-ниската й стойност е 

регистрирана през 2007 г., поради слабите добиви в растениевъдството вследствие 

лошите климатични условия. Най-високата стойност е през следващата година, която е 
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с много добри климатични и ценови условия. При все това почти същото ниво на БДС е 

достигнато и през 2001 г. През последните две години на периода равнището на този 

показател е най-ниско, което се дължи на нарасналите разходи за междинно 

потребление в селскостопанското производство. Нивото на факторния доход през 

последната 2010 г. би трябвало да показва тенденция на негово нарастване поради 

увеличаващите се субсидии. 

Потребление на основен капитал 

Потреблението на основен капитал през втората половина на периода (след 

2004) нараства. Вероятно това се дължи на модернизацията на сектора, преди всичко 

като резултат от приложението на САПАРД. Въпреки очертаната тенденция 

измененията в потреблението на основен капитал през някои години са неравномерни. 

Фиг. 20 Потребление на основен капитал, млн. евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Нетна добавена стойност по базови цени на производител 

НДС за периода е най-висока през 2008 г. в резултат на благоприятните 

климатични условия. В същото време следващите най-високи показатели на НДС са 

регистриране през първите две години на периода – 1999 и 2000 г. За следващите 

години се наблюдава неравномерно, но все пак забележимо намаление на НДС, главно 

като следствие от нарастването на междинното потребление и амортизацията.  

Фиг. 21 Нетна добавена стойност по базисни цени, млн. евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

В основата на този процес са структурните промени в българското земеделие – 

преди всичко значителното намаляване на броя на функциониращите малки земеделски 

стопанства, както и промените в структурата на произвежданата продукция. 

Субсидии за производството  

До първата година от членството на страната в ЕС субсидиите на 

производството са били на ниско ниво, след като рязко нарастват. През 2000 г. те са 

били на стойност от 5,4 млн. евро, което представлява 0,16% от общата продукция на 

сектора. През 2010 г. субсидиите за производството са вече на стойност от 527,5 млн. 

евро, което е 13,77% от стойността на селскостопанската продукция. 

Фиг. 22 Други субсидии върху производството, млн. евро 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Факторен доход  

Стойността на факторния доход показва стабилност за периода до 2007 г. 

Въпреки нарастващите субсидии по линия на ОСП на ЕС равнището му показва 

колебания.  

Фиг. 23 Доход по фактори, млн. евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

През 2007 г., въпреки значителното увеличение на субсидиите, нивото му е най-

ниското за целия 12 годишен период. През 2009 г. факторният доход има по-ниска 

стойност от предходната година, главно поради намалението на нетната добавена 

стойност, но и поради по-малкия обем на субсидиите. 

Селскостопански труд в годишни работни единици  

До 2004 г. количеството на вложения труд в земеделието е почти постоянен - 

около 790 хил. годишни работни единици (ГРЕ). От следващата година до последната 

2010 г. вложеният труд в отрасъла намалява ежегодно с висок темп. За шестте години 

след 2004 г. трудът намалява с 55% и през 2010 г. е в размер на 358,3 хил. годишни 

работни единици. 

Фиг. 24 Селскостопански труд в годишни работни единици (ГРЕ), хил. бр. 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

Факторен доход на една годишна работна единица (ГРЕ) 

Факторен доход на една годишна работна единица има приблизително еднакви 

стойности за периода 1999-2004 г. (с изключение на 2001 г.). От 2005 г. величината на 

този показател нараства значително през всяка година. Това се дължи не толкова на 

нарастването на обема на създадената нетна добавена стойност в сектора, отколкото и в 

много по-голяма степен на намалението на вложения труд. За периода 1999-2010 г. 

факторният доход на една годишна работна единица нараства с 292% и достига 

равнище от 5 117,9 евро. 
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Фиг. 25 Доход по фактори/1 ГРЕ, евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Фиг. 26 Изменение на дохода по фактори и на селскостопанския труд в ГРЕ 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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3.13. Брой и площ на земеделските стопанства 

Данните от таблица 17 показват динамиката на броя на стопанствата и 

земеползването. На първо място трябва да се отбележи изключително големия брой на 

земеделските стопанства – близо 371 хил. в края на периода. Второ, броят на 

стопанствата бързо намалява – само за 7 години с 284 хил., което представлява над 43% 

от общия им брой. Намалението е за сметка преди всичко на стопанствата със 

стопанисвана площ до 2 ха – с 282 910, или 99,7%. Като цяло, намалява броят на 

стопанствата със стопанисвана площ от до 5 хектара, а броят на стопанствата с площ 

над 50 хектара нараства.  

Таблица 17 Брой и площ на стопанствата 

 2003 2005 2007 2010 

Земеделски стопанства, хил. 

бр. 654,810 520,540 481,930 371,100 

  0 - <2 ха 591,710 456,620 417,390 308,800 

  2 - < 5 ха 41,860 40,490 39,240 30,400 

  5 - < 10 ха 9,720 10,440 10,060 10,800 

10 - < 20 ха 3,980 4,760 5,480 

12,900 20 - < 30 ха 1,260 1,570 1,940 

30 - < 50 ха 1,190 1,330 1,630 

50 - < 100 ха 1,220 1,510 1,970 2,900 

>=100  ха 3,880 3,820 4,220 5,300 

Използвана земеделска площ, 

х. ха 2 904,480 2 729,390 3 050,740 3 620,900 

  0 - <2 ха 312,790 241,350 191,100 144,300 

  2 - < 5 ха 121,710 116,930 115,460 90,600 

  5 - < 10 ха 64,210 66,900 66,550 73,000 

10 - < 20 ха 52,720 60,480 73,030 

279,700 20 - < 30 ха 29,800 36,090 45,520 

30 - < 50 ха 44,350 49,400 61,370 

50 - < 100 ха 83,100 101,110 139,480 203,000 

 >=100 ха 2 195,800 2 057,120 2 358,230 2 830,300 

Среден размер, ха/стопанство 4,436 5,243 6,186 9,757 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

По отношение на използваната селскостопанска земя може да се отбележи, 

първо, бързото намаление на площта й в стопанствата с размер до 2 хектара – за 

периода повече от два пъти, както и незначителното й намаление в стопанствата с 

размер от 2 до 5 хектара. В същото време площта на използваната селскостопанска земя 
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в стопанствата над 10 хектара нараства значително и през 2010 г. тя представлява 

91,5% от общата площ. На практика увеличението на площта на използваната 

земеделска земя след присъединяването на България към ЕС е реализирано от 

стопанства с площ над 100 ха. 

За периода от 2003 до 2010 г. използваната селскостопанска земя е увеличила 

площта си с почти 25%. Нейното разпределение между различните категории 

стопанства и промените в това отношение за краткия период от 7 г. са показателни за 

динамиката на формиращата се аграрна структура. През 2003 г. стопанствата с площ от 

0 до 2 хектара са стопанисвали 10,77% от общата използвана площ, а през 2010 – вече 

само 4,36%. За същите години стопанисваните площи от стопанствата с площ 2-5 

хектара и 5-10 хектара също намаляват, но с по-нисък темп. В същото време делът на 

площта на земята на стопанствата с размер над 10 хектара нараства значително – за 

стопанствата от 10 до 50 хектара – от 4,37% на 7,72, на тези с площ от 50 до 100 хектара 

от 2,86% на 5,61% и на стопанствата с над 100 хектара – от 75,6% на 78,17%. През 2010 

г. 91,5% от използваната земеделска земя се стопанисва от стопанства с площ над 10 ха. 

Тенденцията на увеличаване на броя на стопанствата с площ над 10 ха е ясно 

изразена. Същото важи и за площта на използваната земеделска в същата група 

стопанства. Изводът се потвърждава от данните за нарастването на средният размер на 

използваната земя в едно стопанство – през 2003 г., тя е 4,436 ха, през – 2005 – 5,243 ха, 

през – 2007 – 6,186 ха и достига през 2010 - 9,757 ха. За четири години – между 2003 и 

2010 г. средната площ на едно стопанство нараства повече от два пъти и е вече близо до 

10 ха.  

Фиг. 27 Брой стопанства според размера на използваната земя 
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Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Фиг. 28 Изменение в средния размер на площта на земята в едно стопанство за 

страната 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Възстановяването на правото на собственост върху земеделската земя имаше за 

резултат установяването на частна собственост върху този най-важен стопански ресурс 

в земеделието, но и също така силно раздробяване на собствеността. Исторически 

наследената структура на собствеността върху земеделската земя, икономическата 

криза и традициите на дребномащабна селскостопанска дейност, запазени и по времето 

на държавния социализъм, създадоха предпоставките за възникване и функциониране 
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на широк сектор от дребни земеделски стопанства. Особено през последното 

десетилетие на миналия век земеделието се превърна в социален буфер в условията на 

икономическа криза.  

В същото време, макар да изглежда парадоксално, раздробяването на 

собствеността и като резултат недостатъчната заинтересованост на голяма част от 

собствениците й от икономическата й реализация, създадоха условия за формиране на 

големи по площ земеделски стопанства – арендни и кооперации. 

При това следва да се подчертае, че двата сектора функционират при 

своеобразна специализация. Малките стопанства са специализирани в трудоемките 

производство – животновъдство, плодове и зеленчуци, като голяма част от тях 

произвеждат предимно за собствено потребление. Големите по площ стопанства са в 

сектора на зърнените и индустриалните култури, чието рентабилно производство 

изисква големи компактни площи. 

От изнесените по-горе данни и очертаните тенденции на развитие може да се 

направи извод, че през първите 10 години на настоящия век тече процес на сравнително 

бързо намаляване на броя на малките ферми и увеличаване на броя и площта на 

стопанствата с над 10 ха земя. В такива стопанства се обработва над 90% от общата 

площ на използваната земеделска земя, т.е. земеползването в страната не може да се 

твърди, че е раздробено. В крайна сметка нараства икономическото значение на 

стопанствата с площ над 10 ха за сметка на малките полупазарни ферми. 

 



 

 

Таблица 18 Значение на външнотърговския оборот със селскостопански стоки 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Търговия със селскостопански 

стоки, млн. евро 903,4 920,3 1023,6 1266,6 1236,4 1502,0 1729,4 1956,1 2522,4 3727,2 3750,7 4526,0 

Износ, млн. евро 589,2 538,2 568,5 757,4 701,6 851,4 1014,7 1054,4 1205,3 1935,1 2006,8 2623,8 

Внос, млн. евро 314,2 382,1 455,1 509,2 534,8 650,6 714,7 901,7 1317,1 1792,1 1743,9 1902,2 

Салдо, млн. евро 275,0 156,1 113,4 248,2 166,8 200,8 300,0 152,7 -111,8 143,0 262,9 721,6 

Относителен дял на аграрния 

от:                         

 - Износа на страната, % 15,9 10,2 9,9 12,5 10,4 10,6 10,8 8,8 8,9 12,6 17,2 16,8 

 - Вноса на страната, % 6,2 5,4 5,6 6,0 5,5 5,6 5,1 4,9 5,9 5,2 10,3 9,9 

        Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени 

изчисления.        
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Таблица 19 Селскостопански износ по стокови групи, млн. евро 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Живи животни 3,8 13,8 11,2 18,0 14,2 17,7 12,5 21,2 23,3 22,8 21,4 34,2 

Месо и месни продукти 34,2 40,9 54,9 48,4 51,1 68,6 92,0 90,4 122,2 104,9 120,6 156,5 

Риби и ракообразни, мекотели и други водни 

безгръбначни 6,6 9,2 6,8 6,1 7,3 7,3 7,8 10,7 13,0 12,7 12,2 20,1 

Мляко и млечни продукти, яйца, естествен мед 22,5 26,6 29,4 35,1 48,7 51,7 51,6 49,9 75,2 105,7 99,9 118,7 

Други продукти от животински произход 1,9 2,3 2,3 2,3 1,9 1,9 3,8 4,0 3,0 1,4 2,7 3,4 

Живи растения и цветарски продукти 1,4 1,5 1,1 1,7 2,7 1,9 2,1 2,5 2,8 3,5 2,8 5,0 

Годни за консумация зеленчуци, растения, 

корени, грудки 26,6 16,2 30,1 33,7 30,5 39,5 44,3 38,5 44,0 48,4 67,9 62,1 

Годни за консумация плодове и ядки, кори от 

цитрусови плодове или пъпеши 19,6 17,1 18,6 20,8 30,2 30,0 31,5 38,5 44,2 48,7 45,0 58,4 

Кафе, чай, мате, подправки 6,8 10,8 10,6 11,8 14,4 13,1 10,2 12,5 18,2 37,1 37,4 40,6 

Зърнени култури 88,6 87,2 78,6 

177,

0 59,1 

119,

1 172,9 177,6 109,5 452,5 351,7 549,8 

Продукти на мелничарската промишленост, малц, 

скорбяла 5,7 6,5 6,6 5,7 7,1 2,5 2,4 1,3 11,6 13,5 31,0 41,2 

Маслодайни семена и плодове 76,3 37,3 51,0 91,1 99,4 94,9 155,5 152,7 161,5 313,1 350,2 471,4 

Лакове, лепила, смоли, други растителни сокове и 

екстракти 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 1,2 1,7 0,3 

Материали за сплитане и други продукти от 0,4 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 



 

 

растителен произход 

Животински или растителни мазнини и масла 20,7 12,3 13,9 16,7 11,8 23,6 28,2 27,7 37,9 77,0 81,3 106,5 

Месни изделия 5,6 5,1 7,2 7,7 9,3 9,3 12,4 13,4 9,2 10,2 17,0 18,8 

Захар и захарни сладкарски изделия 10,8 9,4 11,3 20,6 15,9 18,2 22,7 23,6 40,6 82,5 85,6 131,6 

Какао и продукти от какао 2,6 2,2 6,9 12,4 16,3 13,4 14,4 12,5 15,4 18,2 16,1 54,1 

Хранителни продукти от зърнени култури, 

брашно или нишесте 7,4 12,2 21,0 33,0 46,8 52,2 66,3 81,5 88,3 113,5 115,8 139,0 

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или 

ядки 39,0 24,9 31,1 37,0 49,7 52,7 54,1 61,0 72,7 82,2 84,7 104,1 

Разни видове хранителни продукти 3,9 4,9 8,1 10,7 16,4 15,5 18,0 20,7 21,7 34,1 35,6 36,6 

Безалкохолни и алкохолни напитки и оцет 86,1 82,8 77,8 74,8 73,1 72,5 84,2 90,1 111,9 108,7 80,9 95,4 

Остатъци и отпадъци от хранителната 

промишленост 23,8 29,0 24,0 26,0 28,3 29,6 30,7 31,8 43,7 49,5 70,2 94,7 

Тютюн и обработени заместители на тютюна 94,8 85,6 65,7 66,0 66,7 

115,

1 96,2 91,5 134,8 193,6 274,8 280,7 

Други 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо земеделски продукти 589,2 

538,

2 

568,

5 

757,

4 

701,

6 

851,

4 

1014,

7 

1054,

4 

1205,

3 

1935,

1 

2006,

8 

2623,

8 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

 

Таблица 20 Селскостопански внос по стокови групи, млн. евро 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Живи животни 2,1 3,4 4,3 4,0 5,7 15,6 24,6 30,5 33,4 36,2 28,2 35,0 

Месо и месни продукти 30,2 27,8 42,4 56,8 54,8 73,4 103,8 131,6 175,1 274,1 285,3 294,3 

Риби и ракообразни, мекотели и други водни 

безгръбначни 10,4 10,0 11,4 11,0 13,4 12,3 15,7 21,5 21,8 34,7 35,8 39,8 

Мляко и млечни продукти, яйца, естествен мед 11,8 15,5 14,0 16,5 24,7 31,1 29,4 35,4 62,6 97,6 91,3 130,6 

Други продукти от животински произход 2,0 4,4 3,3 2,9 3,2 3,8 5,8 9,4 10,4 12,3 13,9 11,9 

Живи растения и цветарски продукти 2,0 2,7 6,2 5,5 5,9 7,6 13,0 19,3 19,6 20,8 14,4 14,4 

Годни за консумация зеленчуци, растения, 

корени, грудки 5,1 9,9 14,0 18,9 24,5 22,0 24,7 22,8 57,8 81,2 112,1 80,6 

Годни за консумация плодове и ядки, кори от 

цитрусови плодове или пъпеши 18,1 20,7 22,8 28,9 35,2 39,3 48,8 51,9 74,1 80,9 80,6 89,1 

Кафе, чай, мате, подправки 12,9 16,7 17,4 15,8 18,6 19,4 26,1 30,8 38,0 67,1 64,3 71,0 

Зърнени култури 9,5 18,1 26,0 23,0 30,5 58,3 10,2 14,4 71,7 77,6 52,4 53,9 

Продукти на мелничарската промишленост, 

малц, скорбяла 3,5 4,9 4,5 4,3 4,9 18,2 9,3 11,8 17,7 19,3 16,8 14,2 

Маслодайни семена и плодове 12,7 12,5 17,4 12,4 13,8 20,7 20,1 29,8 35,8 57,2 48,7 66,0 

Лакове, лепила, смоли, други растителни 

сокове и екстракти 1,3 1,9 2,0 2,6 4,2 4,1 3,8 4,2 4,1 9,2 8,4 4,9 

Материали за сплитане и други продукти от 

растителен произход 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,3 

Животински или растителни мазнини и масла 17,4 22,3 29,2 50,6 39,0 35,9 42,2 45,7 75,7 107,0 81,2 102,3 

Месни изделия 3,2 6,0 6,3 6,5 7,6 6,9 5,1 5,6 11,5 19,7 24,3 29,3 

Захар и захарни сладкарски изделия 51,2 59,1 63,6 57,7 48,8 50,4 67,6 112,7 73,2 122,0 116,1 169,9 

Какао и продукти от какао 11,9 12,3 18,2 28,6 34,0 31,1 35,8 41,7 55,7 77,1 75,7 102,2 



 

 

Хранителни продукти от зърнени култури, 

брашно или нишесте 10,1 16,7 19,2 17,2 19,6 23,5 29,5 39,9 56,5 71,0 65,2 71,8 

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове 

или ядки 13,5 15,4 17,6 21,9 31,7 30,2 39,2 47,3 77,5 94,3 99,1 84,1 

Разни видове хранителни продукти 19,8 29,6 34,5 33,5 39,5 49,3 59,9 70,7 89,2 106,8 105,5 103,0 

Безалкохолни и алкохолни напитки и оцет 15,6 17,9 16,3 20,0 19,7 26,7 33,9 44,7 97,9 116,6 97,2 104,6 

Остатъци и отпадъци от хранителната 

промишленост 17,0 21,6 31,7 37,1 32,1 37,0 47,7 55,9 74,4 82,2 80,1 79,9 

Тютюн и обработени заместители на тютюна 32,8 32,5 32,6 33,5 23,3 33,5 18,1 24,1 82,9 126,9 146,9 149,1 

Други 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо земеделски продукти 314,2 382,1 455,1 509,2 534,8 650,6 714,7 901,7 1317,1 1792,1 1743,9 1902,2 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Таблица 21 Износ на селскостопански стоки по региони, млн. евро 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Износ 589,2 538,2 568,5 757,4 701,6 851,4 

1 

014,7 

1 

054,4 

1 

205,3 

1 

935,1 

2 

006,8 

2 

623,8 

ЕС-15 223,8 178,5 217,6 335,2 292,5 325,2 398,3 458,8 476,6 693,1 

1 

004,0 

1 

432,4 

  от които:                         

  - Франция 20,53 28,57 32,24 37,34 26,57 29,70 49,68 66,16 61,63 72,68 84,03 118,4 

  - Германия 52,84 48,30 50,49 51,33 72,96 68,45 64,04 74,60 83,38 100,91 122,27 147,4 
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  - Италия 26,48 14,82 32,95 63,67 50,24 50,35 60,54 49,02 52,32 51,03 79,61 122,7 

ЕС-12 40,7 51,6 66,6 81,3 95,4 94,3 104,1 118,1 245,4 431,2 439,9 423,4 

  от които:                         

 - Унгария 2,59 2,65 3,61 7,93 11,55 12,69 11,42 13,39 21,56 16,61 16,74 32,3 

 - Полша 15,10 15,78 15,72 16,05 21,19 25,57 31,44 32,05 42,94 43,37 43,97 46,60 

ЕС-25 257,5 218,2 259,2 381,3 353,1 390,8 472,1 530,9 584,1 800,1 

1 

120,2 

1 

289,8 

Западни Балкани 46,3 51,3 53,3 63,4 55,4 63,8 70,0 99,8 88,1 116,3 99,7 105,4 

  от които:                         

 - Хърватия 1,3 0,8 1,4 5,9 8,4 19,0 26,6 22,2 17,0 13,5 11,3 12,7 

 - Сърбия и Черна 

гора 14,3 23,8 24,4 29,2 26,6 20,2 23,5 27,7 19,5 18,4 14,9 21,0 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 
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Таблица 22 Внос на селскостопански стоки по региони, млн. евро 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Внос 314,2 382,1 455,1 509,2 534,8 650,6 714,7 901,7 1 317,1 

1 

792,1 

1 

743,9 

1 

902,2 

ЕС-15 110,1 156,3 184,7 210,4 212,9 243,6 293,1 363,3 676,1 928,1 883,6 

1 

191,4 

  от които:                        

  - Франция 11,83 23,85 27,97 29,73 28,74 34,07 31,05 40,08 64,03 75,98 61,47 81,7 

  - Германия 18,84 25,95 27,97 37,26 35,05 35,78 43,18 56,08 104,95 153,82 161,39 175,3 

  - Италия 7,37 10,09 12,92 13,64 18,11 20,51 31,52 41,69 65,27 85,08 72,39 74,8 

ЕС-12 27,9 38,9 48,3 57,3 72,4 85,8 98,0 132,1 314,8 430,5 417,1 404,2 

  от които:                        

 - Унгария 8,90 12,68 15,74 25,90 22,78 22,19 23,97 26,34 78,30 86,87 73,10 82,8 

 - Полша 7,41 10,15 13,31 12,20 18,22 21,53 27,05 38,48 75,28 95,84 90,32 105,5 

ЕС-25 132,0 186,4 225,4 260,9 273,5 307,2 359,8 451,3 872,4 

1 

176,3 1111,5 

1 

334,0 

Западни Балкани 7,7 11,4 6,0 8,8 7,6 15,6 9,6 16,2 46,0 43,8 69,7 66,1 

  от които:                        

 - Хърватия 0,1 0,1 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,4 2,7 4,8 2,8 2,8 

 - Сърбия и Черна гора 3,0 8,2 3,5 5,8 4,3 4,8 5,8 5,2 7,7 15,3 33,9 28,0 

 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) 
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3.14. Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти 

Значение на външнотърговския оборот със селскостопански стоки 

Дванадесет години (1999-2010 г.) е достатъчен като продължителност и 

хомогенен от гл.т. на историческо развитие период от време, който позволява да се 

направят изводи относно развитието на външната търговия със селскостопански стоки.  

Фиг. 29 Дял на аграрния износ от общия износ на страната, % 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Данните от Таблица 18 показват, че обемът на външнотърговския оборот в 

текущи цени за периода нараства от 903,4 млн. евро през 1999 г. на 4 526 млн. евро през 

2010 г., или точно пет пъти. Дори с отчитане на инфлацията нарастването на обема на 

търговията е внушително. Това развитие е илюстрация на интегрирането на 

българското селско стопанство в световната и преди всичко в европейската икономика. 

Стабилизирането на външнотърговския режим, членството на страната в СТО от 1996 г. 

и особено споразумението за асоцииране към Европейската общност и пълноправното 

членство на страната в ЕС от 2007 г. са политическите събития, които създадоха 

рамката за развитие на износа и вноса на селскостопански стоки.  

През периода стокооборота нараства ежегодно, но се развива с особено големи 

темпове след 2007 г. – годината на членство на страната в ЕС. Външнотърговският 

оборот със селскостопански стоки през 2010 г. е 2,31 пъти по-голям от този през 2006 г. 
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Селскостопанският експорт за периода 1999 – 2010 г. се е увеличил 4,45 пъти, а 

през 2010 г спрямо 2006 г. – 2,49 пъти. Данните за вноса за същите периоди показват 

увеличение съответно 6,05 пъти и 2,11 пъти.  

Балансът от търговията със селскостопански стоки през всички години на 

периода е положителен, с изключение на 2007 г., когато реколтата е рекордно ниска. 

Превишението на износа над вноса на селскостопански стоки през последната година 

на периода – 2010, е рекорден – 721,6 млн. евро. 

Фиг. 30 Дял на аграрния внос от общия внос на страната, % 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu) и собствени изчисления. 

Търговията със селскостопански стоки е от голямо значение за икономиката на 

страната поради високия й дял във външнотърговския оборот и при формирането на 

търговския баланс. Делът на аграрния внос и износ до 2007 г. е относително постоянен, 

но в годините на членство в ЕС нараства и през 2010 г. за износа достига 16,8%, а за 

вноса – 9,9%.  
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Фиг. 31 Търговия на Р България със селскостопански стоки, млн. евро 
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 Източник: Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Селскостопански износ по стокови групи 

В структурата на износа през първата година на периода най голям дял имат 

следните продукти: тютюн и преработени тютюневи изделия – 16,09%; зърнено-житни 

– 15,04%, безалкохолни и алкохолни напитки и оцет – 14,61%; семена от маслодайни – 

12,95%; преработени зеленчуци, плодове и ядки – 6,62%; месо и карантии – 5,80% и 

млечни продукти, яйца и пчелен мед – 3,82%. Единадесет години по-късно има 

известни промени в разпределението на дяловете: зърнено-житни – 20,96%; семена от 

маслодайни – 17,97%; тютюн и преработени тютюневи изделия – 10,70%; месо и 

карантии - 5,95%; млечни продукти, яйца и пчелен мед – 4,52%; преработени зеленчуци, 

плодове и ядки – 3,97% и безалкохолни и алкохолни напитки и оцет – 3,64%. 

Значително са увеличили дела си в износа изделията от зърнено-житни, брашно и 

нишесте – от 1,26% на 5,30%; захар и захарни изделия – от 1,83% на 5,02% и 

животинските и растителните мазнини и масла – от 3,51% на 4,06% (табл. 19). 

През 2010 г. три групи продукти дават 50% от селскостопанския износ – 

зърнено-житни, семена от маслодайни и тютюн. Силно пада делът на алкохолните и 

безалкохолните напитки. В сравнение с началото на периода в износа на 

селскостопански стоки все по-голям дял заемат непреработените продукти. 

Преобладаването в износа на страната на непреработени продукти от само три 

стокови групи прави експорта силно зависим от конюнктурата на световните пазари. 
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Внос на селскостопански продукти по стокови групи 

Вносът на селскостопански продукти е значително по-равномерно разделен 

между отделните стокови групи. През първата година на първо място по дял са захарта 

и захарните изделия – 16,30%, следвани от тютюна и тютюневите изделия – 10,44%; 

месо и карантии – 9,61%; разнообразни хранителни продукти – 6,30%, плодове и ядки – 

5,76%; остатъци и отпадъци от хранителната индустрия – 4,96%; безалкохолни и 

алкохолни напитки и оцет – 4,96%; преработени зеленчуци, плодове и ядки – 4,30%; 

кафе, чай и подправки – 4,11%; мляко и млечни изделия – 3,76%; маслини – 3,71%; 

какао и изделия от какао – 3,79%; изделия от зърнено-житни, брашно и нишесте – 

3,21%. 

За единадесет години структурата на вноса на селскостопански стоки също се е 

променила. Най-голям е делът на месото и карантиите – 15,48%. Захарта и захарните 

изделия вече имат значително по-нисък дял – 8,93%, както и тютюна и тютюневите 

изделия – 7,84%. Силно се увеличава делът на млякото и млечните изделия – 6,87%. 

Следват безалкохолни и алкохолни напитки и оцет – 5,50%; разнообразни хранителни 

продукти – 5,41%; животински и растителни мазнини и масла – 5,38%; какао и какаови 

изделия – 5,37%; плодове и ядки – 4,68%; кафе, чай и подправки – 4,42%; остатъци и 

отпадъци от хранителната индустрия – 4,20%; изделия от зърнено-житни, брашно и 

нишесте - 3,77%; преработени зеленчуци, плодове и ядки – 3,73% и маслодайни семена 

и плодове – 3,47% (табл. 20). 

Анализът на промените в структурата на вноса на селскостопански стоки 

показва, че е нараснал делът на основни продукти като месото и млякото, предимно за 

преработка, за сметка на производството им в страната. Намалява делът на захарта и 

захарните изделия и на тютюна и тютюневите изделия. Промените са производни от 

отварянето на българската икономика и особено интегрирането й в европейската, както 

и на конкурентноспособността на отделните селскостопански продукти. Във вноса в 

сравнение с износа делът на високопреработените продукти е по-висок, но също така е 

увеличен и вноса на селскостопански суровини за преработка.  

Износ и внос на селскостопански стоки по региони 

Износ 

В началото на анализирания период – през 1999 г., делът на износа за сраните от 

ЕС (ЕС-15) вече достига 37,98% от целия износ на селскостопански стоки, от който на 

Франция – 3,48%, на Германия – 8,97% и Италия – 4,49%; този на страните, приети в 

ЕС през 2004 г. плюс Румъния – на 6,91%, от който на Унгария – 0,44% и на Полша – 

2,56%, и на страните от Западните Балкани – на 7,88%, от който на Хърватска – 0,06% и 

2,43% на Сърбия и черна гора. След единадесет години, през 2010 г., дяловете на 



 

 

съответните региони са както следва: ЕС-15 – 54,59%, от който на Франция – 4,51%, 

Германия – 5,62% и Италия – 4,68%; ЕС – 12 – 16,14%, от който на Унгария – 1,23% и 

Полша – 1,78% и на Западните Балкани – 4,02%, от който на Хърватска - 0,48% и на 

Сърбия и Черна гора - 0,80%. 

Най-важният извод, който може да се направи от данните по-горе е, че само за 

десет години настъпват значими промени във външните пазари на български 

селскостопански стоки. През 1999 г. на пазарите на страните от ЕС-15 плюс тези от ЕС-

12 се изнася 44,89% от експорта на селскостопански стоки, докато през 2009 г. делът на 

ЕС-27 е вече 70,73%. Ако към този дял се прибави и износа за страните от Западните 

Балкани, ¾ от експорта на български селскостопански стоки е към пазарите на страни-

членки или асоциирани към ЕС (табл. 21). 

Внос 

През 1999 г. вноса от ЕС-15 представлява 35,04% от импорта на селскостопански 

стоки в България, в това число Франция – 3,60%, Германия – 5,60% и Италия – 2,35%. 

Делът на вноса от ЕС-12 е 8,88%, в т.ч. Унгария – 2,83% и Полша – 2,36%, а на този от 

Западните Балкани – 2,45%, от който 0,95% от Сърбия и Черна гора. 

Единадесет години по-късно, през 2010 г., делът на ЕС-15 е вече 62,63%, в т.ч. 

на Франция – 4,30%, Германия – 9,22% и Италия – 3,93%. През същата година вносът 

от ЕС-12 е 21,25% от общия, в т.ч. от Унгария 4,35% и Полша – 5,55%, а този от 

страните от Западните Балкани е 3,47%, от които 1,47% от Сърбия и Черна гора. 

Подобно на износа, и вноса на селскостопански стоки в края на периода – 2010 г., 

е преимуществено от страните от ЕС-27 – 83,88%. Заедно със вноса от страните от 

Западните Балкани този дял достига 87,35%. Само за единадесет години делът на 

страните членки в ЕС и на асоциираните страни се е увеличил с повече от 40 процентни 

пункта (табл. 22). 

В заключение може да се направи извода, че в края на първото десетилетие на 21 

век ¾ от външнотърговският оборот на България със селскостопански стоки се 

реализира със страните от ЕС. 

Изводи 

Преходът от държавна планова икономика към пазарно стопанство на основата 

на преимуществено частна собственост върху факторите на производство бе особено 

труден за България. Това с пълна сила важи и за българското земеделие. Причините са 

различни и са свързани с изходните условия, но също така и с непоследователна и 

неефективна политика. 20 години след началото на промените могат да се направят 

някои изводи: 



 

 

1. В съответствие със световните икономически тенденции делът на селското 

стопанство в БВП последователно намалява. Въпреки това нивото му от 6 % през 2009 

г. е второто най-високо (след Румъния) в ЕС. 

2. Значително по-висок е делът на селското стопанство в заетостта – 19,9 % за 

2009 г. 

3. В структурата на ОСП нараства делът на растениевъдството, главно за сметка 

на зърнените и индустриалните култури. Намалението на относителния дял на 

животновъдството в най-голяма степен се дължи на свиневъдството. 

4. Площта на използваната земеделска земя намалява, главно за сметка на 

обработваемата земя и на трайните насаждения. 

5. Производството на основни селскостопански продукти показва ясна 

тенденция на относителна стабилизация в растениевъдството и намаление в 

животновъдството. В растениевъдния подотрасъл относително добри резултати показва 

зърненият сектор и този на индустриалните култури, докато производството на 

зеленчуците и плодовете намалява драстично. 

Намалението на продукцията в животновъдството е резултат преди всичко от 

намаления брой на животните. Особено силно е засегнато производството на свинско и 

говеждо месо. 

6. Общо за сектора се наблюдава процес (макар и слабо изразен) на намаляване 

на реалните цени. В същото време след 2005 г. е налице относителна стабилизация на 

цените в реално изражение. Намалението на реалните цени е резултат от повишаването 

на производителността. Ценовите нива в страната за повечето стоки се определят в 

решаваща степен от цените на представителни за страната международни пазари. 

7. Индексите на цените на стоките за междинно потребление в селското 

стопанство показват намаление, близко до това на крайната продукция. 

8. Произведената през отделните години (след 1998 г.) продукция в стойностно 

изражение в базови цени показва относителна стабилност. Междинното потребление е 

също на относително постоянно ниво, но след 2005 г. постепенно нараства, т.е. налице 

е процес на интензификация на производството. 

БДС не показва ясна тенденция на изменение, но през последните години има 

по-ниско ниво поради нарасналите разходи за междинно потребление. Потреблението 

на основен капитал след 2004 г. нараства.  

Нетната добавена стойност намалява неравномерно, но все пак забележимо. 

Субсидиите за производството след 2007 г. нарастват и през 2010 г. представляват 

13,77 % от стойността на ОСП. Равнището на факторния доход до 2007 г. е стабилно, 

но след това, въпреки нарастващите субсидии, показва колебания, главно поради 



 

 

намаляване на НДС. Селскостопанският труд в ГРЕ след 2004 г. намалява с високи 

темпове. В резултат факторният доход на 1 ГРЕ след 2005 г. нараства значително – 2,92 

пъти за периода 1999 – 2010 г. 

9. През първите десет години на 21 век тече процес на бързо намаляване на броя 

на малките ферми и увеличаване на броя и площта на стопанствата с над 10 ха 

земеделска земя. В такива стопанства се обработва над 85% от използваемата земя. 

Нараства икономическото значение на стопанствата с площ над 10 ха за сметка на 

малките полупазарни ферми. Въпреки силно раздробената структура на собствеността 

върху земеделските земи земеползването, т.е. използването на земеделските земи за 

стопански цели, е организирано предимно в сравнително едри стопанства с площ над 

10 ха. 

10. Значителното нарастване на обема на външнотърговския оборот със 

селскостопански стоки е свидетелство за процеса на интегриране на сектора в 

световната и преди всичко в европейската икономика. 

Балансът от търговията със селскостопански стоки през всички години на 

периода е положителен, с изключение на 2007 г. Положителното търговското салдо 

през последната 2010 г. е рекордно. Структурните промени в износа показват 

неблагоприятна тенденция на нарастване на дела на непреработените продукти в 

износа и на тези с висока добавена стойност във вноса. В края на първото десетилетие 

на 21 век ¾ от външнотърговския оборот на България със селскостопански стоки се 

реализира със страни от ЕС. 

 

4. Последици от присъединяването на България към ЕС за 

селскостопанския и хранителния сектор  

4.1. Главни резултати от присъединяването за селскостопанския сектор 

Три години от нашето присъединяване към ЕС е твърде малък период за някакви 

значими заключения. Няма значителни промени по отношение на обема на 

производството и неговата продуктова структура. Броят на фермите продължава да 

намалява, както и броят на заетите в селскостопанския сектор. Търговският баланс на 

селското стопанство за първи път през 2007 г. е отрицателен, което се дължи както на 

лошите метеорологични условия през годината, така и до известна степен на 

присъединяването към ЕС и слабата конкурентоспособност на животновъдството, 

зеленчукопроизводството  и овощарството. Присъединяването към ЕС завари 

българското земеделие и хранителен сектор в ситуация на незавършени реформи и 

голям брой висящи проблеми, особено в животновъдната продукция, като мерките за 



 

 

подпомагане, които би трябвало да смекчат ефекта (Програма за развитие селските 

райони2007-2013 г.), показват недостатъчен прогрес. Присъединяването към ЕС и 

приложението на ОСП подчертава конкурентноспособността на екстензивните сектори, 

облагодетелствани от подкрепата чрез директните плащания – зърнопроизводството и 

маслодайните култури, като в същото време животновъдството е изложено на още по-

силна конкуренция. Проблемите в зеленчукопроизводството и овощарството се 

задълбочават поради структурни слабости на специализираните земеделски стопанства 

и на съхранението, преработката и търговията с пресни и преработени продукти.  

4.2. Продоволствени вериги, благоприятно засегнати от членството в ЕС 

Продоволствените вериги на зърнените и маслодайните култури  са 

положително засегнати от членството в ЕС. Това се дължи на годишното плащане на 

площ по І стълб на ОСП. За първата година от членството производителите на зърнени 

култури са получили 70 евро/ха директни субсидии като през 2017г. те ще достигнат 

233 евро/ха. Производството на вино също показва леко подобрени показатели, по-

скоро по отношение на търговията, като експортът на вино през 2007 г. показва леко 

увеличение от 2,6% в сравнение с 2006 г., което се свързва с по-добро присъствие на 

Единния пазар и стартирането на мерки, предназначени за преустройство и 

преструктуриране на винените лозя, промоционално предлагане в трети страни и 

осигурителни схеми за реколтата. 

4.3. Продоволствени вериги, отрицателно засегнати от членството в ЕС 

Продоволствените вериги за месо (особено говеждо и свинско) и кравето мляко 

са силно засегнати поради високите стандарти за безопасност на храните и 

производството на мляко, изисквания за хигиена и проследяване на произхода. 

България прилага схема за земеделска подкрепа, определена на базата на ползваната 

площ, и така животновъдите (месен и млечен сектор), непритежаващи земя, не 

получават подкрепа чрез директните плащания. Според Агростатистиката, MAF (2006), 

над 10% от говедата, 43% от свинете и 47% от птиците се отглеждат във ферми под 

прага за субсидиите от 1 ха обща използвана площ. Млечната верига също е засегната 

отрицателно, поради недостатъчната готовност на производителите да въведат 

изискванията на ЕС за качеството на млякото, което застрашава веригата от недостиг 

на входяща суровина. Силен натиск е упражнен върху тютюневия сектор, идващ от 

ограниченията за тютюнопушене в ЕС и високото данъчно облагане на цигарите. 

Производството на захарното цвекло е в упадък от дълго време, но след 

присъединяването към ЕС шансовете за неговото възстановяване са минимални. 



 

 

4.4. Положителни и отрицателни промени като цяло за сектор селско 

стопанство 

Положителни са промените за големите стопанства от зърнопроизводството, 

които получават значителни субсидии, отпуснати по първия стълб на ОСП. 

Същевременно, едрите фермери притежават значителен капацитет за усвояване на 

фондове за модернизация по втория стълб на ОСП. 

Въвеждането на преки плащания е значимо, но недостатъчно подпомагане за 

фермерските доходи. Все още нивата на преки помощи в България за на 40% от 

средното ниво в ЕС и този факт до голяма степен предопределят затрудненията в 

конкурентоспособността на фермерите. Заедно с това слабият административен 

капацитет води да закъснение в стартирането и усвояването на средствата по мерките 

на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Отрицателни – все още слабата осведоменост на фермерите по отношение на 

мерките за подпомагане по Програмата за селско развитие 2007-2013 г. Освен това 

преобладаваща част от мерките по тази програма (подпомагане на млади фермери, 

полупазарни ферми и др.) са отворени почти година след присъединяването. 

Организацията на земеделската подкрепа на базата на плащания на площ ощетява 

животновъдните стопанства без стопанисвана земя, които остават извън схемите за 

субсидии. Производителите, отглеждащи интензивни култури като плодове и 

зеленчуци, са също негативно засегнати от организацията на директните помощи 

поради ограничена възможност за получаване на подкрепа поради малката площ 

стопанисвана земя. 

4.5. Положителни и отрицателни страни на въздействието на 

присъединяването върху потребителите 

Положително за потребителите е пълното отваряне на вътрешния пазар за 

стоките от ЕС, което засили конкуренцията и подобри достъпа на потребителите до 

качествени хранителни продукти. Свободният достъп за вносителите на хранителни 

продукти, въвеждането на стандартите за хранителна безопасност и качество заедно с 

повишеното разнообразие на хранителните стоки са оценени от консуматорите.  

До голяма степен може да се подчертае положителния ефект на качеството на 

предложените продукти и тяхната сигурност. Значителна част от съмнителния внос от 

трети страни е спряна, докато за хранителните предприятия са наложени стандартите за 

качествен контрол (HACCP). Асортиментът на продуктите също се разширява, 

включително и за преработени продукти с утвърдена марка. 



 

 

Отрицателен може да се счита ефектът от покачването на цените, последвал 

присъединяването, поради протичащия процес на постепенно изравняване на 

вътрешните и европейските ценови равнища.  

България, според ЕВРОСТАТ, е класирана като страна на второ място по размер 

на инфлацията през 2007 г. в ЕС – 12,5%, като при това цените на хранителните 

продукти са се покачили с около 17-20%. В същото време спадът на фермерските цени 

през 2008 и 2009 г. не бе последван от съответно намаление на цените на дребно. 

Асиметричното движение на цените е неблагоприятно както за потребителите и преди 

всичко на тези с ниска покупателна способност, така и за земеделските производители. 

4.6. Положителни и отрицателни страни на въздействието на 

присъединяването за хранителната промишленост 

Положителни ефекти от присъединяването е твърде рано да бъдат констатирани, 

защото все още няма сериозни промени в обема на производството. Модернизацията на 

сектора е положителен процес, благоприятстван от подобрения достъп до финансови 

ресурси от ЕС и разширените възможности за износ на европейския пазар. 

Значителна част от стопанствата и фирмите от хранителния сектор са получили 

солидни финансови помощи от предприсъединителната програма САПАРД и имат 

възможност да се възползват от значителна подкрепа по линия на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Освен това, присъединяването към 

ЕС открива за предприятията от хранителния сектор достъпа до огромен пазар с голяма 

покупателна възможност. 

Отрицателни са промените, свързани с по-силната конкуренция на пазара, 

особено за продуктите с висок дял на добавената стойност. Националната хранителна 

промишленост трябва да воюва за вътрешния потребител, предлагайки баланс между 

добри цени и качество, особено за универсалните продукти /консерви, някои сирена, 

шоколади и др./. Индустрията трябва да въведе и да поддържа изискванията за контрол 

и безопасност на храните, а това представлява тежко финансово предизвикателство. 

Както и да преодолява сериозните проблеми на доставката на суровини за преработка. 

Проблемът с осигуряването на суровините, използвани в технологичния цикъл 

на предприятията от хранителната промишленост, е сериозен и застрашава тяхната 

способност да работят и да отговарят на изискванията на ЕС за качество и 

проследяване на произхода. Навлизането в страната на големите търговски вериги 

постави нови сериозни изисквания пред производителите от хранителния сектор, 

свързани с качеството, опаковките, обема на партидите и пр. Това ново 

предизвикателството е най-голямо за преобладаващите в България сравнително малки 



 

 

хранителни предприятия, които не са интегрирани в продоволствените вериги и нямат 

евтини източници на финансиране. 

 

4.7. Неочаквани последици от присъединяването 

По-скоро неблагоприятна, отколкото неочаквана последица от 

присъединяването е слабият административен капацитет на българското правителство 

и особено на администрацията, натоварена с въвеждането на ОСП в България 

(Министерство на земеделието и храните и Разплащателната агенция). Стартирането на 

мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. бе съпътствано от 

много трудности и проблеми и значително закъснение, което сериозно застрашава 

възможността на страната да оползотвори фондовете и да постигне планирания ефект. 

Други важни и неочаквани обстоятелства след присъединяването са прекъсването и 

спирането на всички плащания по мерките от САПАРД (предприсъединителната 

програма за подпомагане на селското стопанство и селското развитие) поради някои 

слабости в управлението. Акредитацията на САПАРД бе временно отнета и все още 

има висящи проблеми по някои реализирани проекти..  

4.8. Средносрочни ефекти за селското стопанство от членството на 

страната в ЕС 

В рамките на текущата ОСП, българското земеделие няма да бъде в състояние да 

реализира естествения си потенциал. Основна причина за това е неравностойната 

позиция на българските фермери по отношение на помощите. Големите производители 

на зърнени и маслодайни култури са в относително добра позиция. Фермерите от 

сектора на плодове, зеленчуци и животни ще имат ограничени възможности за развитие. 

Заетостта в селското стопанство ще продължи да намалява, което ще подчертае упадъка 

в някои селски райони и ще стимулира миграцията. Административната тежест на 

приложението на ОСП е прекомерна за България. ОСП на ЕС запазва неравенството 

между старите и нови членове на ЕС по отношение на помощите за фермерските 

доходи. Приложението на т.н. исторически подход (референтен период) е без сериозни 

икономически основания. В резултат на този подход, нивото на субсидиите за 

българското земеделие беше определен на базата на референтен (базов) период, който 

за България съвпадаше със силен упадък на селскостопанското производство. По този 

начин нивото на определената помощ беше изчислено на сравнително ниска база. Ето 

защо стартовите нива на подкрепа от 25% от тези на ЕС-15 за първата година и 

постепенно им покачване до 100% през 2015 г. означават не дългоочакваното 

изравняване, а на практика от 2 до 3 пъти по-ниска земеделска помощ след 2015 г. 



 

 

Следователно за българското земеделие, при равни други условия, се очаква по-ниска 

конкурентноспособност в сравнение с тази на другите страни–членки на ЕС. 

 

 

 

Втора глава 

Развитието на селските райони в България – възможности и предизвикателства 

1. Селските райони – тенденции на развитие и политика 

В съвременните условия на бързи и всеобхватни промени разбирането за 

селските райони като нещо традиционно и неизменно е твърде остаряло. Но следва да 

се има предвид, че тези промени имат твърде противоречив характер и последици. 

Въпреки неоспоримата модернизация в различни области на обществения живот 

значителна част от селските райони в България са подложени на въздействието на 

процеси, които могат да задълбочат някои вече ясно очертаните негативни тенденции 

на развитие. В дългосрочен план това е неблагоприятно за страната и логично възниква 

въпроса какви за възможностите на политическите решения и управленската практика 

да съдействат и да създават условия за реализация на потенциала за развитие на 

селските райони?  

В раздела се прави сравнителна характеристика на развитието на градовете и 

селата в страната след 1990 г., извеждат се причините за кризата в селските райони, 

анализират се тенденциите в развитието на политиката за селските райони в 

напредналите страни и на тази основа се правят предложения за нови акценти в 

българската политика в тази област. 

1.1. Сравнителна характеристика на развитието на градовете и селата в 

страната след 1989 г. 

В българските официални статистически източници липсва информация относно 

селските райони. Ще отбележим, че обхвата на тези райони е определен единствено в 

Националния план за развитие на селските райони, и то само за целите на неговата 

реализация. По някои показатели е налична информация в разрез град – село, която 

може да се ползва за целите на настоящия анализ.  

Статистическите данни ясно показват, че различията по отношение на 

демографските процеси, икономическото развитие и достъпа до основни услуги между 

градските и селските райони се задълбочават (табл. 23, 24, 25, 26, 27, 28). Причина за 

това е съсредоточаването на стопанската дейност и на новите работни места, особено 



 

 

във високотехнологичните отрасли, както и на по-добрия достъп до услуги 

/образование, здравеопазване, комунални и др./. Градовете са двигател на 

икономическото развитие и изобщо център на обществения живот и по тази причина 

закономерно са притегателен център за част от селското население. 

Този извод не е изненадващ. По-важно е да се изяснят причините за негативните 

за селските райони тенденции: 

• кризата на отраслите от първичния сектор – земеделие, добивна промишленост, 

горско стопанство, добив на енергия и др. Делът на тези сектори в БВП и в заетостта 

последователно намалява; 

• продължителната криза в селското стопанство след 1990 г.; 

• кризата в промишлеността и като следствие закриването на изнесените цехове 

в селата; 

• неразвити комуникации и базова инфраструктура; 

• бюджетни ограничения, непозволяващи значима подкрепа за селските райони; 

• членството в ЕС, открило възможности за свободно движение на хората и 

икономическа емиграция. 

Към това следва да се прибавят и проблемите, произтичащи от 

административно-териториалното деление на страната. 265 общини за България са 

много, особено като се има предвид, че 100 от тях имат население под 10 хил. души. 

Което на практика означава, че в повечето от тях местното самоуправление е лишено 

значителна степен от възможност да провежда самостоятелна политика на развитие. В 

резултат качеството на управление и използването на местните ресурси е под желаното 

ниво. 

Таблица 23 Население според преброяванията (към края на годината), хил. 

Годин

и 

Общо В градовете В селата Отн. 

дял на 

градск

о-то 

насе-

ление,

% 

Всичк

о 

Мъж

е 

Жен

и 

Всичк

о 

Мъж

е 

Жен

и 

Всичк

о 

Мъж

е 

Жен

и 

1985 8948.6 

4433.

3 

4515.

3 5799.9 

2865.

1 

2934.

8 3148.7 

1568.

2 

1580.

5 64.8 

1992 8487.3 

4170.

6 

4316.

7 5704.5 

2792.

3 

2912.

2 2782.8 

1378.

3 

1404.

5 67.2 

2001 7928.9 3862. 4066. 5474.5 2651. 2832. 2454.4 1211. 1243. 69.0 



 

 

5 4 3 2 2 2 

2005 7718.7 

3743.

3 

3975.

4 5416.5 

2608.

1 

2808.

4 2302.2 

1135.

2 

1167.

0 70.2 

2008 7606.6 

3681.

3 

3925.

3 5407.1 

2598.

1 

2809.

0 2199.5 

1083.

2 

1116.

3 71.1 

2009 7563.7 

3659.

3 

3904.

4 5401.2 

2594.

6 

2806.

6 1104.9 

1064.

7 

1097.

8 71.4 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2010. 

Таблица 24 Естествен прираст на населението, на 1 000 души от населението 

Години Общо В градовете В селата 

1985 1.3 5.1 - 6.0 

1992 - 2.2 0.9 - 8.5 

2001 - 5.6 - 2.6 - 12.3 

2005 - 5.4 - 2.4 - 12.7 

2008 - 4.3 - 1.3 - 11.7 

2009 - 3.5 - 0.7 - 10.8 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2010. 

 

Таблица 25 Детска смъртност, на 1 000 живородени 

Години Общо В градовете В селата 

1985 15.4 14.0 18.4 

1992 15.9 15.4 17.0 

2001 14.4 12.9 18.2 

2005 10.4 8.9 14.6 

2008 8.6 7.6 11.6 

2009 9.0 7.7 12.9 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2010. 

 

Таблица 26 Работна сила през 2009 г. по местоживеене 

 
Общо В градовете В селата 

Работна сила, хил. 3491.6 2681.7 809.9 



 

 

Заети, хил. 3253.6 2526.1 727.5 

Безработни, хил. 238.0 155.6 82.4 

Коефициенти на:    

Икономическа активност, % 53.0 57.4 42.3 

Заетост, % 49.4 54.1 38.0 

Безработица, % 6.8 5.8 10.2 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2010. 

 

Таблица 27 Заети лица през 2009 г. по възраст и местоживеене, хиляди  

Възраст 

/в навършени 

години/ 

Общо В градовете В селата 

Общо/Total 3253.6 2526.1 727.5 

15 – 24 240.0 181.8 58.2 

25 – 34 691.0 557.3 133.8 

35 – 44 965.2 752.1 213.1 

45 – 54 856.6 652.9 193.7 

55 – 64 452.0 338.2 113.7 

65 + 48.8 33.8 15.0 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2009. 

Таблица 28 Структура на общия доход на домакинствата през 2007 г. по местоживеене 

 и размер на годишния доход на лице, проценти 

Годишен доход 

на лице в левове 
Общо В градовете В селата 

Общо в 

пари 

в на- 

тура 

Общо в 

пари 

в на- 

тура 

Общо в 

пари 

в на- 

тура 

Общо 100.0 91.2 8.8 100.0 95.1 4.9 100.0 80.5 19.5 

       до 1 380 100.0 94.5 5.5 100.0 96.9 3.1 100.0 91.6 8.4 

1 381 – 1 860 100.0 94.6 5.4 100.0 96.6 3.4 100.0 91.3 8.7 

1 861 – 2 340 100.0 94.5 5.5 100.0 96.8 3.2 100.0 90.0 10.0 

2 341 – 2 820 100.0 94.5 5.5 100.0 96.8 3.2 100.0 88.5 11.5 

2 821 - 3 300 100.0 94.3 5.7 100.0 96.8 3.2 100.0 87.0 13.0 

3 301 – 3 780 100.0 94.1 5.9 100.0 96.5 3.5 100.0 85.8 14.2 

3 781 – 4 260 100.0 93.1 6.9 100.0 95.6 4.4 100.0 83.3 16.7 

4 261 – 4 740 100.0 92.8 7.2 100.0 95.7 4.3 100.0 80.2 19.8 

4 741 – 5 220 100.0 91.7 8.3 100.0 94.3 5.7 100.0 80.8 19.2 

над  5 220 100.0 83.7 16.3 100.0 92.0 8.0 100.0 59.9 40.1 



 

 

Източник: НСИ, Статистически годишник, 2008. 

 

1.2. Тенденции в развитието и управлението на селските райони в страните 

от EC 

Също както селските райони у нас и тези в развитите страни в последните 

десетилетия на миналия век изпитват силен демографски и икономически упадък. Но 

това е и времето на обръщането на тенденцията и превръщането на значителна част от 

тези райони в желано място за живот. Демографските процеси като цяло не са толкова 

застрашаващи. Селските общности се променят по отношение на социален състав и 

доминиращи културни разбирания. Миграцията и имиграцията допринасят за създаване 

на нова среда и интереси, за разширяване на културните и икономическите хоризонти. 

Образованието и медиите също стимулират тези процеси. Но част от определящите за 

селските райони проблеми остават – застаряващо население и слаби възможности за 

реализация на образованите млади хора.  

На второ място, настъпват важни структурни промени в местните икономики, 

изразяващи се преди всичко в диверсификация на стопанските дейности. Начален 

тласък на икономическите промени и растеж са дали инвестициите от външни частни и 

публични източници. И въпреки това устойчивият растеж е станал възможен преди 

всичко като резултат от дейността на местните предприемачи. Малкият и средният 

бизнес от земеделието и след това от обработващата промишленост и услугите са тези, 

които са развили местния пазар и са свързали местната икономика с националната.  

Структурните промени в местната икономика се изразяват в: 

• появата на микро, малки и средни предприятия в промишлеността и услугите; 

• развитие на туризма и почивното дело и свързаните с това услуги, както и 

услуги за новозаселили се над трудоспособна възраст; 

• нарастване на ежедневните пътувания на хора в активна възраст, живеещи на 

село; 

• утвърждаване в обществото на ново разбиране на селските райони като 

жизнена среда. 

Значителни промени настъпват и в земеделския сектор, като те са следствие 

преди всичко на новостите в следваната политика в този силно регулиран 

икономически сектор. Целта на политиката от средата на 80-те години е: 

• пазарно ориентиране на земеделието, т.е. обема и структурата на 

производството да се определя преди всичко от търсенето и предлагането; 

• реформа на селскостопанската политика, като тя се основава не само на 

секторни, но и на социални, за опазване на околната среда и др. съображения; 



 

 

• преориентиран към директна подкрепа на доходите, която не влияе на 

производствените решения на фермерите. 

На трето място по ред, но не и по важност, са институционалните промени в 

селските райони.  

Най-важните промени в тази област засягат институционалната рамка: 

• прилагане на интегриран, териториален подход в противовес на традиционния 

секторен. Такова развитие е логично следствие от диверсификацията на селските 

икономики, източниците на доходи и сферите на заетост, повишената мобилност на 

човешките и финансовите ресурси, развитието на комуникациите и пр.; 

• децентрализация на управленските процеси. 

Счита се, че управленските решения трябва да се вземат на възможно най-

ниското ниво, както и че участието на засегнатите в процеса е от ключово значение за 

повишаване на ефективността на тази дейност.  

За успеха на децентрализацията от особена важност е организацията на 

разпределението на финансовите средства. Главните решения в това отношение са 

свързани с: 

• прехвърляне на някои данъци и такси за администриране от местната власт; 

• прехвърляне на някои субсидии, разпределяни от централната власт, в някои 

случаи като обща сума, на местната власт, която ги използва съобразно местните 

условия; 

• участие на местната власт в съставянето на централния бюджет. 

При всичките си положителни страни процеса на децентрализация следва да се 

провежда след прецизна преценка за последиците. Защото той носи и рискове – 

например от дезаинтересоване на централната власт от местните проблеми и загуба на 

допълващи услуги. Второ, балансираното регионално развитие изисква известно 

преразпределение на ресурсите, без което е вероятно богатите да станат по-богати, 

предизвиквайки икономически загуби и социално напрежение. И трето, трябва да се 

противодейства на склонността да се работи за постигането на краткосрочни цели и 

видими резултати, като се пренебрегват дългосрочните интереси на общността. 

На четвърто място, трябва да се отчете, че в политическия процес са се появили 

нови „актьори”. Обикновено се смята, че политиката за развитие на селските райони е 

отговорност изцяло на централното правителство. Но анализът показва, че промените 

са резултат преди всичко от дейността на местните предприемачи и обществени дейци. 

Ето защо правителствата ще разчитат все повече на неправителствените организации за 

приложението на политиката за развитие на селските райони. Както и на прякото 



 

 

участие на местните общности в процеса на вземане на управленски решения като 

предпоставка за обществен напредък. 

1.3. От секторен към териториален подход на управление 

Предходното изложение дава картината на успешно развитие, основано на 

диверсификация на местната икономика и по-добре структурирана политическа и 

институционална рамка. Но трябва да подчертаем, че не всички примери са 

положителни. Ако в рамките на ЕС може да се наблюдава постепенно сближаване в 

равнището на развитие на отделните страни, то регионалните различия в някои случай 

се задълбочават. В началото на 21 век напредващият процес на глобализация, 

подобряването на комуникациите и относителна намалените разходи за транспорт са 

фактори, които се превърнаха в определящи за промените  в развитието на селските 

райони. При това въздействието им има противоречив характер – появяват се очевидни 

заплахи, като в същото време се разкриват нови възможности. От една страна, създават 

се условия за нарастване на конкуренцията между регионите за използване на 

ресурсите, на първо място за мобилните – труда и капитала. От друга, създават се 

предпоставки за разширяване на достъпа до знания, както и достъпа до местната среда 

за живот и икономическа дейност. Описаните процеси с нова сила поставят въпроса за 

преход от провеждането на традиционните секторни политики към политики за 

комплексно развитие на съответните територии. В повечето случаи промените в 

политическия подход произтичат от твърде слабия ефект от селскостопанските 

субсидии върху общото икономическо състояние дори и в силно зависими от 

земеделието райони. Също толкова важно е, че диверсификацията на селските 

икономики означава, че икономическата основа на мнозинството селски домакинства и 

дори на по-голямата част от фермерските семейства ще зависи в нарастваща степен от 

развитието на нови източници на заетост и доходи извън селското стопанство. 

Като следствие от протичащите процеси все по-отчетливо се чувства 

необходимостта от териториално базиран и комплексен подход на политиката за 

селските райони, която да постави акцент на инвестициите вместо на субсидиите, т.е. 

върху развитието вместо върху подкрепата на доходите. Политика, която ще позволи да 

се интегрират различните секторни политики и да се повиши съгласуваността, 

последователността и ефективността на публичните разходи. Подход, при който ще се 

подпомагат не толкова отделни икономически дейности, а усилията и средствата ще се 

насочат към привличане на инвестиции и подкрепа на предприемачески инициативи. 

Основните идеи на преориентацията на политиката могат да се сумират в 

няколко пункта: 



 

 

• преход от субсидиране на традиционни стопански сектори в криза към 

инвестиции в най-продуктивните местни дейности; 

• използване на месните уникални условия и силни страни за създаване на 

конкурентноспособни дейности и продукти (например природни забележителности, 

културно наследство, местни традиционни или с утвърдена марка продукти) 

• преминаване от секторни към териториално базирани политики 

• децентрализация на формирането и реализацията на политиката чрез 

разширяване на пълномощията и отговорностите на местната власт 

• засилване на партньорството между публичния, частния и неправителствения 

сектор в развитието и изпълнението на местните политики. 

Териториално базираният интегриран подход на политиката за развитие на 

селските райони поставя нови и по-високи изисквания към управлението. Необходимо 

е повишаване на местния административен капацитет, вкл. и чрез коопериране на 

няколко общини; преодоляване на недостатъчните правомощия на местната власт чрез 

законови промени; контрол и оценка на дейността на основата на получените 

резултати; използване на система от индикатори за оценка на въздействието на 

политиката; компенсиране на недостига на отработени механизми за приложение на 

политиките и проектите чрез разпространение на добри практики; да се противодейства 

на липсата на обществена активност чрез инициативи и проекти, подобни на „Лидер”. 

1.4. Перспективи пред политиката за развитие на селските райони в ЕС 

Развитието на селските райони е предмет на политиката както на съюзно, така и 

на национално ниво. На ниво ЕС финансирането е по линия на Структурния, 

Кохезионния и ЕФРСР. В настоящият раздел се разглеждат целите и инструментите на 

ЕФРСР за програмния период 2007-2013 г. и очертаващите се промени. 

Мерките за развитие на селските райони, обхванати от ЕФРСР, са част от ОСП – 

т.н. ІІ стълб. За 2007-2013 са въведени нови мерки, както и система за стратегическо 

планиране. Мерките са обединени според целта си в три оси – за повишаване на 

конкурентноспособността, запазване на околната среда и подобряване условията на 

живот. Общо мерките са около 40, като страните могат в определени граници, в 

зависимост от своите приоритети, да разпределят между тях наличния финансов ресурс. 

В момента тече дискусия за перспективите на политиката за развитие на селските 

райони през следващия планов период. 

Може да се каже, че няма дискусия относно ключовите приоритети - 

конкурентност, околна среда и качество на живот. В същото време се обръща внимание, 

че важна част от цялостната работа е периодичната оценка на резултатите от 



 

 

приложението на политиката. За целта ще се използва по-развита система от 

индикатори. Но истинският въпрос е за отговора на новите предизвикателства. Това са: 

• необходимостта от борба с и адаптиране към климатичните промени, 

• по-доброто управление на водите, 

• по-добро използване на потенциала за биоенергия 

• запазване на биоразнообразието. 

Климатичните промени са предизвикателство към установения начин на живот. 

В отговор ЕС предлага да съкрати с 20% емисиите на парникови газове до 2020 г. 

В изпълнението на тази амбициозна цел важна роля ще играе и земеделието.  

Необходимостта от по-добро управление на водите произтича от сериозния й 

недостиг в някои райони. Сушата стана по-свирепа в Европа, както и екстремалните 

дъждовни периоди в северната част на континента. В крайна сметка 11% от 

европейските жители и 17% от територията на ЕС са засегнати от недостиг на вода в 

една или друга степен, като проблемът се задълбочава.  

Мащабът на проблемите изисква фермерите да получат политическа подкрепа. 

Както и за повишаване на енергийната ефективност, използването на азотни торове, 

реконструкцията на напоителните системи. Всичко това може да стане чрез програмите 

за развитие на селските райони.  

Естествено, възниква въпросът откъде ще дойде финансовият ресурс за ФРСР. 

Засега и в условията на глобална финансова криза е реалистично да се прехвърлят 

средства от І стълб чрез т.н. задължителна модулация, т.е. големите стопанства да имат 

по-голям принос към финансирането на селските райони.  

Още сега е редно да си зададем въпроса каква ще бъде политиката за развитие на 

селските райони след 2013 г., т.е. през следващия програмен период? 

На първо място следва да се отговори на въпроса какъв ще бъде баланса при 

разпределението на средствата между І и ІІ стълб на ОСП, между подкрепата на 

доходите и пазарните инструменти от една страна и от друга мерките за развитието на 

селските райони? 

Преобладава мнението, че РСР най-малко ще запази дела си в общите финансови 

разходи. Тази политика е популярна сред европейското общество, вкл. и нейните 

резултати.  

Вторият въпрос е за административното бреме на ОСП. Мерките за селското 

развитие са по-целенасочени, следователно изискват и повече администриране. При все 

това, ако тези мерки водят до желания резултат, тази тежест си струва да се поеме.  

На трето място стои въпросът какъв баланс искаме между „компенсации” и 

„иновации”. Мерките относно необлагодетелстваните райони имат типично 



 

 

компенсаторен характер – за допълнителните разходи вследствие неблагоприятните 

условия за селскостопанска дейност.  

Четвърто, основен е въпросът за размера на бюджета за ОСП като цяло. Някои 

страни ще защищават тезата, че този бюджет следва да се съкрати. Което прави още по-

необходимо да се демонстрират убедителни резултати от провежданата политика.  

1.5. Селските райони като обект на политически решения 

България няма практика във формирането и реализацията на специална политика 

по отношение на селските райони. Тези въпроси са били разглеждани в контекста на 

териториалната политика, програмите за развитие на изостаналите райони (планински 

и погранични), делегирането на права и подкрепата на общините и на мерките на 

местните органи на власт и, разбира се, на НПРЗСР и САПАРД (2000-2006) и НСПРСР 

и ПРСР (2007-2013). 

Няма основание да се твърди, че има специална политика или инициативи, 

насочени към развитието на селските райони. Все още, в повечето случай, икономиката 

им се отъждествява със селскостопанското производство. При все това се осъзнава, че 

значението на селското стопанство за заетостта и растежа намалява, и че 

предприемаческата дейност в различни области е фактора, допринасящ най-много за 

диверсификацията и растежа на местните икономики. От гл.т. на създаването и 

провеждането на специфична политика все още селските райони не се разглеждат като 

нещо цялостно, което изисква комплексно и хармонично развитие. Причините за това 

са различни – липсата на традиции; управленски практики, ограничени в рамките на 

административните граници на общините; слаби възможности на областните управи да 

провеждат политика и пр. Закономерно, селските райони се споменават в контекста на 

демографските проблеми, миграционните процеси, безработицата и бедността, но не и 

като предмет на специална политика. Отсъствието на реален дебат по проблема и още 

по-важно – на практически действия, е последица и от слабостта на българската 

регионална политика, доколкото има такава. Актуалните оперативни програми по 

линия на фондовете за развитие на ЕС са обединени от национална стратегическа рамка, 

но усилията при тяхната реализация са насочени преди всичко към усвояване на 

средствата, а не към постигане на синергичен ефект. В същото време те не са 

допълнени и подкрепени с местна политика, насочена към използване на местния 

потенциал за развитие. Слабостта на неправителствените организации и бизнес-

асоциациите не позволяват да се използват възможностите за изграждане на 

партньорства, които да бъдат генератор за идеи за развитие и средство за тяхната 



 

 

реализация. Слабата гражданска активност пречи на използването на креативните 

способности на местните общности.  

Като си имат предвид тенденциите на развитие на селските райони в развитите 

страни и преобладаващото значение на земеделието за българската селска икономика 

целите на политиката на страната в тази област могат да се формулират в няколко 

пункта: 

• Създаване на предпоставки за реализация на естествения потенциал на 

българското земеделие чрез пълноценно приложение на Общата селскостопанска 

политика на ЕС и ефективна национална подкрепа на сектора, преди всичко чрез 

консолидация на поземлената собственост и земеползването и инвестиции за трайно 

подобряване на неговата продуктивност (т.н. подобрения на земята – напояване, борба 

с ерозията и др., развитие на науката и разпространението на знанията и пр.). Успехът в 

това направление в голяма степен ще зависи от темповете на еволюция на ОСП в 

посока на изравняване на условията за производство в рамките на целия Съюз. 

• Запазване на природните ресурси и околната среда като предпоставка за 

устойчиво развитие в дългосрочен план. Природните дадености на селските райони ще 

повишават своето значение и стойност, следователно ще бъдат решаващ фактор за 

просперитета на селските общности и за приноса им към развитието на обществото 

като цяло. 

• Диверсификация на стопанските дейности на основата на развитие на малки и 

средни предприятия от обработващата промишленост и на сектора на услугите, 

особено на почивното дело и отдиха; 

• Подобряване на качеството на живот чрез подкрепа на развитието на 

техническата и социалната инфраструктура. 

• Подкрепа за развитието на човешкия и социален капитал (образование, 

здравеопазване, култура и др.) 

• Укрепване на местното самоуправление и на гражданските инициативи като 

предпоставка за проява на креативния потенциал на местните общности.  

Единствените актуални правителствени документи, които са посветена изцяло 

на някои аспекти на развитието на селските райони в страната, са НСПРЗСР и 

САПАРД (2000-2006 г.) и НСПРСР И ПРСР (2007-2013 г.). 

 

2. Ефект от приложението на САПАРД и ПРСР (2007-2013) върху 

земеделието и селските райони 

 



 

 

2.1. Цели 

През 1999 г. Министерството на земеделието и горите изготви Национален план 

за развитие на земеделието и селските райони, в който е определена стратегията и 

приоритетите на земеделието в периода 2000-2006 г. в съответствие с два основни 

правителствени документа: Партньорство за присъединяване и Националната програма 

за възприемане законодателството на ЕС. 

САПАРД е предприсъединителен финансов инструмент, чрез който се реализира 

НПРЗСР. Неговата  предназначение е, първо, да допринесе за адаптирането на 

земеделския сектор и на селските райони към условията за функциониране в ЕС, и 

второ, да създаде необходимите предпоставки за приложението на законодателството 

на Съюза по отношение на ОСП.  

Целите на Програмата бяха формулирани както следва: 

1. Развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен хранително -

преработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура 

и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските 

стандарти. 

2. Устойчиво развитие на селските райони в съответствие с най-добрите 

екологични практики чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на 

икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура. Това ще 

доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за 

получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските райони. 

Програмата се осъществява посредством реализацията на проекти в рамките на 

девет мерки. 

2.2. Реализация на САПАРД в регионален аспект 

Подадени и реализирани проекти по години, райони и области 

Динамиката по години на броя на одобрените и на изпълнените проекти, както и 

на одобрената и изплатената субсидия, е представена на фигурите по-долу: 

Фигура 32. Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД за периода 01.06.2001–

31.12.2007 г. (брой одобрени проекти) 



 

 

50

248

681

930

12

912

676

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Б
р

о
й

 о
д
о
б
р

ен
и

 п
р

о
ек

т
и

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

           Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ. 

 

Фигура 33. Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД за периода 01.06.2001–

31.12.2009 г. (брой изпълнени проекти) 
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            Източник: База данни на проектите по САПАРД, МЗХ. 



 

 

Фигура 34. Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД за периода 01.06.2001–

31.12.2007 г. (одобрена субсидия – млн. лв.)  
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          Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ. 

Фигура 35. Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД за периода 01.06.2001–

31.12.2009 г. (платена субсидия – млн. лв.)  
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          Източник: База данни на проектите по САПАРД, МЗХ. 

След старта на Програмата през 2001 г. се наблюдава бързо нарастване на броя 

на подадените проекти, който продължава до 2004 г. – от 50 на 930. Спадът през 2005 г. 



 

 

се дължи на преустановяването на приема на нови проекти по главните частни мерки, 

както и по общинските мерки, поради изчерпване на финансовия ресурс по сключените 

годишни финансови споразумения. През 2006 и 2007 г. е налице възстановяване на 

броя на подадените заявления на ниво, близко до това от най-силната година – 2004. 

 

Фигура 36. Разпределение на броя на изплатените проекти по райони за планиране за 

периода 01.06.2001–31.12.2009 г.  
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           Източник: База данни на проектите по САПАРД, МЗХ. 

Годишната динамика на броя на изпълнените проекти е доста неравномерна. 

Броят на тези проекти нараства до 2005 г., след което следва спад през 2006 и 2007 г. и 

нова увеличение на сравнително високо нива през последните две години от 

приложението на Програмата – 2008 и 2009 г. Най-голяма годишна сума на одобрена 

субсидия е регистрирана през 2006 г., както и през 2004 и 2003 г. Сумите на 

изплатените субсидии са разпределени по години значително по-равномерно, като 

обяснимо най-ниски са в началния период на приложение на Програмата. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фигура 37. Разпределение на изплатената субсидия по райони за планиране за периода 

01.06.2001–31.12.2009 г. (млн. лв.) 
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Източник: База данни на проектите по САПАРД, МХГ. 

За оценката на ефекта от приложението на Програмата върху регионалното 

развитие може да се съди по териториалното разпределение на изплатените проекти и 

субсидии. За периода 1 юни 2001–31 декември 2009 г. най-много изплатени проекти 

има в районите за планиране Южен Централен - 28,6% от всички и Североизточен - 

25,2%, а най-малко в Северозападен регион за планиране – 4,9%. По отношение на 

изплатената субсидия най-голяма част от нея е за Южен Централен регион (237,1 млн. 

лв. - 26,8% от общо платената субсидия от 883,4 млн. лв. по всички мерки), а най-малка 

част за Северозападен регион (52,3 млн. лв. – 5,9%). 

На ниво област най-много изплатени проекти има в области Пловдив (292 бр. – 

11,2% от общия брой), Добрич (172 бр. – 6,6%), Бургас (161 бр. - 6,2%) и Силистра (149 

бр. – 5,7%), а най-малко в области Кърджали (21 бр. – 0,8%), Перник (27 бр. – 1,0%) и 

Видин и Кюстендил (по 31 бр. - 1,2%). По отношение на платената субсидия, най-

голяма част е за области Пловдив (90,8 млн. лв. – 10,3% от цялата изплатена субсидия), 

Стара Загора (53,4 млн. лв. – 6,1%) и Бургас (48,4 млн. лв. – 5,5%), а най-малка част за 

области Кюстендил (7,9 млн. лв. – 0,9%), Перник (8,2 млн. лв. – 0,9%) и Габрово (10,1 

млн. лв. – 1,1%). 

 

 



 

 

 

Фигура 38. Разпределение на изплатената помощ по области за периода 01.06.2001 – 

31.12.2009 г. (%) 

 

            Източник: База данни на проектите по САПАРД, МЗХ. 

От всички 2 602 бр. изплатени проекти към 31.12.2009 г. по Програма САПАРД 

1 964 бр. (75%) са в селски райони, от които 1 367 бр. (53% от общия брой) са в 

изостанали селски райони. 

По отношение на общо изплатената субсидия (883,4 млн. лв.), 595,9 млн. лв. 

(67%) е изплатена на бенефициенти в селски райони, а от нея 415,8 млн. лв. (47% от 

цялата субсидия) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони. 

Данните за географското разпределение на проектите показва, че най-много 

одобрени и изплатени проекти по Програма САПАРД има в регионите, в които някои 

селскостопански подотрасли и производства имат сравнителни предимства 

(Североизточен и Южен централен). През последните години от приложението на 

Програмата се забелязва тенденция на увеличаване на броя и дела на проектите в 

икономически по-слабо развити райони (Северозападен регион). Значителен брой от 

проектите са в селски райони, с изключение на мярка „Подобряване на преработването 

и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”, тъй като преработвателните 

предприятия са изградени в повечето случай в големите потребителски центрове. Като 



 

 

положителен факт по Програма САПАРД трябва да се отбележи, че над 50% от 

проектите са реализирани в изостанали селски райони. 

2.3. Оценка на резултатите от реализацията на отделните мерки 

Оценката е направена на основа на данни от годишните доклади и окончателния 

доклад за изпълнение на програма САПАРД в България, МЗХ, 2010 г. 

Не може да има съмнение, че САПАРД допринесе значително за постигане на 

целите, заложени в НПРЗСР за периода 2000-2006 г. И това се отнася както до 

модернизацията и адаптацията на земеделския сектор, така и до възприемането на 

законодателството на ЕС, свързано с ОСП. Инвестициите в земеделските стопанства и 

хранително-преработвателния сектор позволиха да се повиши 

конкурентноспособността и качеството на произвежданите продукти. Мярката за 

опазване на околната среда, макар и да не постигна значителни резултати, създаде 

верните ориентири за бъдеща работа. По мерките за диверсификация на селските 

икономики и обновяване на населените места са постигнати конкретни резултати преди 

всичко на основата на партньорство с местните органи на управление, както и чрез 

реализацията на проекти на местни предприемачи. 

По отделни мерки може да се отбележи, че: 

Мярка 1.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” 

Няма никакво съмнение, че мярката съответства на реалните проблеми на 

земеделския сектор. Въпреки това конкретното състояние и конкурентноспособността 

на отделните подсектори са предопределили в значителна степен способността им да 

абсорбират инвестиционната подкрепа. Логично напредъкът е доста неравномерен, 

като в това отношение може да се отбележи, че: 

• 38% от одобрените и 46% от изплатените проекти по мярката са за дейности, 

свързани с отглеждане на зърнени и индустриални култури. Това се дължи основно на 

две причини: 

- необходимостта от мащабно обновяване на селскостопанската техника; 

- характера на проектите, който позволява бърза реализация на инвестицията на 

основата на отработени финансови механизми. 

• в птицевъдството са постигнати очакваните резултати, вкл. и по отношение на 

условията за отглеждане на птиците 

• в сектор „свиневъдство” са изпълнени по-малко проекти от планираните, но са 

достигнати заложените показатели за брой животни, отглеждани при по-добри условия 

• постигнатото в сектор „мляко” е доста далеч от планираното, както по 

отношение на броя на одобрените проекти – само 29% , така и на изплатените – 17%.  



 

 

• постигнатите резултати в модернизацията на оранжериите и реконструкцията 

на трайните насаждения и лозята са близки до планираните. 

• заложени показатели за брой закупени машини и мощността им в к.с. са 

преизпълнени. При заложени 2 050 машини и 180 000 к.с., са закупени 4 930 машини и 

прикачен инвентар със 218 654 к.с. 

• програмата е подкрепила значителен брой млади фермери (22% от всички 

одобрени проекти са на такива). Като цяло по мярката са подпомогнати 1 217 

земеделски стопанства при заложени 5 200, т.е. по-малко от ¼ (23%). Това се дължи на 

факта, че по-дребните земеделски стопанства не са кандидатствали, като една от 

основните причини е трудния достъп до банкови кредити, липсата на авансови 

плащания и изискването при междинните плащания да има банкова гаранция. 

• по най-важната от гледна точка на реконструкцията на сектора мярка - 

инвестиции в земеделски стопанства, са подадени най-много проекти (около 30% от 

всички, като заявената субсидия е около 20% от общия ресурс). Средната 

инвестиционна сума на проект е около 600 хил. лв., или 30% от максималната 

допустима стойност от 1 млн. евро. 

По мярка 1.2. „Подобряване на преработката и маркетинга на 

селскостопански и рибни продукти” одобрените проекти съставят около 13% от общия 

брой и близо 40% от стойността на всички проекти. Средната инвестиционна стойност 

на проект е около 2,5 млн. евро. 

Общо за целия период най-голям е броят на изплатени проекти в сектор „месо” 

(106 бр. – 39%), а най- малко в сектор „риба и рибни продукти” само 12 бр. (4%). По 

подмярка 1.2.1. „Пазари на едро и тържища” са изплатени общо 7 броя проекти, от 

които 5 бр. през 2009 г. 

От горните данни могат да се направят следните изводи: 

По отношение на изпълнените проекти за сектори „месо”, „плодове и 

зеленчуци”, „вино” и „риба” заложените показатели са постигнати. 

Единствено в сектор „мляко” не са постигнати изцяло заложените цели. По-

ниският дял на подпомогнатите фирми в млекопреработвателния сектор може да се 

обясни както с недостига в доставките на качествено сурово мляко, така и с процеса на 

консолидиране на фирмите.  

Мярка 1.3. „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на 

околната среда” 

Всички плащания са извършени през последната за програмата 2009 г. Мярката 

се приема за важна част от Националната агро-екологична програма на България, като 

реализацията й е организирана на базата на изпълнение на няколко пилотни 



 

 

агроекологични дейности. Тази мярка е средство за реализация на стратегията и 

приоритетите на НПРЗСР за създаване на устойчиво селскостопанско производство, т.е. 

на производство, което да бъде конкурентноспособно, да съхранява природната среда и 

да осигурява висока степен заетост и приемливо ниво на доходи. Постигнатото е далеч 

от планираните резултати. 

 

Мярка 1.4. “Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски 

стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти” 

Целта на мярката е да подкрепи инвестициите в частния сектор на горското 

стопанство, като по този начин в крайна сметка се съдейства за икономическия 

напредък на най-уязвимите селски райони. 

Съществуващата отчетна информация показва, че приложението на мярката е 

далеч от постигане на поставените цели. Дори за дейностите. при които се отчита най-

високо изпълнение – залесяване на изоставени земеделски земи, изпълнението е 10% от 

поставения целеви показател. Близо до тази степен на изпълнение е броя на 

стопанствата, в които са осъществени подобрения на горите – 6.7%. По другите 

поставени цели процентът на изпълнение е под 5, като по някои дейности (създадени 

култури от бързорастящи видове и подобрени горски разсадници) няма реализирани 

проекти. 

Резултатите от приложение на Мярка „Създаване на организации на 

производителите” са скромни. През 2006 г. са одобрени пет проекта на обща стойност 

203 хил. лв. за първата година. 

Причините за малкия брой одобрени проекти от групи производители по мярка 

1.5 са няколко. Първо, изискванията за подкрепа по отношение на брой членове, размер 

на обработваната земя и брой животни се оказаха високи и не отговарят на 

икономическия размер на преобладаващата част от стопанствата в страната. Второ, 

много от признатите групи имаха затруднения при достигане на необходимия обем на 

реализираната продукция (въз основа на който се изчислява размера на помощта), тъй 

като някои от производителите реализираха част от продукцията си самостоятелно. 

Трето, Законът за тютюна и тютюневите изделия не позволява на групите от сектор 

тютюн да изкупуват продукцията на своите членове и поради тази причина едни от 

най-заинтересованите селскостопански производители се оказаха лишени от 

възможност да получат подкрепа за съвместна стопанска дейност. Освен това, поради 

различни причини, голямата част от потенциалните членове на такива групи не водят 

счетоводство, а без такова функционирането на такива групи е невъзможно. Вероятно и 

практиката на одържавените земеделски кооперации в периода преди 1989 г. накара 



 

 

част от производителите да се въздържат от участие в подобни съвместни стопански 

дейности. 

Одобрените за финансиране проекти по Мярка 2.1. „Развитие и диверсификация 

на икономическите дейности и създаване на възможности за многостранни дейности 

и алтернативни доходи” съставляват 22% от стойността на всички реализирани 

проекти.  

Единственият сектор, който е постигнал очакваните резултати, е 

„Дървообработване, дърводелство и био-горива”. Част от другите сектори не са 

постигнали планирания брой на подкрепените стопанства, но са изпълнили 

индикаторите за обем на производството или леглова база. Логичният извод е, че са 

кандидатствали с добри проекти преди всичко по-едрите земеделски производители. В 

сектор „бубарство” няма одобрени и финансирани проекти поради липса на пазарно 

търсене. 

Одобрените проекти по Мярка „Обновяване и развитие на селата, опазване и 

съхраняване на селското наследство и културните традиции” представлява 6,5% от 

общия брой проекти и 10% от стойността на всички проекти. Проектите са подготвяни 

и реализирани от общини и логично средната инвестиционна сума на проект е над 1,6 

млн. лв., което е близо до максималната допустима стойност от 1 млн. евро. 

Отчита се, че мярката е изпълнила своите цели по отношение на индикаторите за 

броя на подпомогнатите общини, подобрените паркове, изградена водоснабдителна 

мрежа, подобрената улична мрежа и изградената канализационна мрежа. До голяма 

степен са изпълнени целите за подобрената водоснабдителна и канализационна мрежа. 

Няма осъществени проекти за изграждането на или реконструкция на места за събиране 

на селскостопански и битови отпадъци, включително трупосъбирателни площадки, 

главно поради обременителните административни процедури. Не са финансирани 

проекти за възстановяване на исторически сгради, тъй като за общините приоритетни 

са били проектите, свързани с подобряване на уличната, водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура. 

Проектите по Мярка „Развитие и подобряване на междуселищната 

инфраструктура” представляват 4% от всички проекти и 9 % от тяхната стойност.  

Анализът на достигнатите стойности на индикаторите показва, че мярката е 

изпълнила своите цели по отношение на броя на подпомогнатите общини, подобрената 

пътна инфраструктура и населението, живеещо в подобрени условия, както и за 

реконструираната водоснабдителна мрежа. Няма реализирани проекти за подобряване 

на селскостопански пътища. 

Мярка 3.1. „Подобряване на професионално обучение”  



 

 

Мярката следваше да има за резултат подобряване на професионалните знания и 

умения на фермерите. Планираните резултати не са постигнати. Главната причина за 

това е лошата организация на обучението като следствие на бюрократизираната 

процедура по кандидатстването и провеждането на курсовете.  

2.4. Въздействие на реализацията на САПАРД върху развитието на 

селските райони 

Реализацията на САПАРД има несъмнени постижения, свързани с 

модернизацията на земеделието, разнообразяването на местните икономики, опазването 

на околната среда и възприемането на законодателството на ЕС, свързано с ОСП. 

В същото време постигнатото по САПАРД следва да се съизмери с мащабите на 

проблемите, пред които са изправени земеделието и селските райони в страната. От 

тази гл.т. могат да се направят някои общи изводи: 

На първо място не може да се констатира някакво значимо повишаване на 

конкурентноспособността на земеделието. Делът на този сектор в БДС и БВП 

продължава да пада, и то преди всичко поради кризата на отрасъла. В същото време 

ефектът върху околната среда и подкрепата на земеделието в необлагодетелстваните 

райони е относително слаб. И най-важното – няма забележима промяна в социално-

икономическата ситуация в селските райони. Напротив, икономическият растеж 

изостава от този на урбанизираните райони и като следствие качеството на живот 

отстъпва на това в градовете.  

Може да се отбележи, че САПАРД не е в състояние и няма за цел да преодолее 

изцяло наложилата се негативна за селските райони тенденция за развитие. Без 

съмнение реализацията на програмата има положителни ефекти. В същото време 

реализацията на програмата има и някои, макар и не неочаквани, но твърде 

обезпокоителни последици. Усвоените по програмата средства засилиха регионалните 

различия - по-неразвитите райони на планиране са получили по-малко финансов ресурс. 

Още по-показателна е картината при отделните бенефициенти - едрите производители 

и преработватели абсорбираха преобладаващата част от субсидиите.  Подпомогнатите 

от САПАРД земеделски стопанства и фирми създават работни места ; само около 24% 

от тях са намалили броя на работните места, докато повече от 75% са увеличили 

работната си ръка.Около 88% от тях са повишили средната работна заплата. В крайна 

сметка преобладава положителният ефект върху заетостта чрез разкриване на нови и 

по-качествени работни места, както и за модернизацията на производството, особено в 

хранително-преработвателния сектор и някои случаи на подобрена инфраструктура. 

Напредъкът по отношение на опазването на околната среда е скромен. Проблемите 



 

 

произтичат от силния недостиг на сметосъбиращ капацитет за отпадъците, 

канализационна мрежа и липсата на преработващи съоръжения. Основните източници 

на замърсяване са тези с нитрати и фосфати на повърхностните и грундови води; 

точкови замърсявания на водите от животински отпадъци; поражения вследствие 

изоставяне на обработваема земя, овощни насаждения и пасища, както и от изоставени 

и неподдържани земеустройствени съоръжения. 

По начало мерките за опазване на околната среда нямат непосредствен 

икономически ефект, макар че в дългосрочен план водят до устойчиво развитие. 

Скромните резултати се дължат на силния приоритет по САПАРД на инвестициите за 

модернизация на стопанствата и преработвателния сектор, както и на късния старт на 

проекти за изграждане на канализация. 

Постигнатото по мерките за развитие на местните икономики и на 

инфраструктурата е впечатляващо, но контрастира с необходимостта от големи 

инвестиции за преодоляване на изоставането. Очевидно проблемите в тази област 

изискват специално внимание и целево финансиране. 

 

2.5. ПРСР 2007-2013 г. – цели и инструменти 

В Националния стратегически план за развитие на селските райони на България 

целите за периода 2007 – 2013 г. са формулирани по следния начин: 

• Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско 

стопанство и хранително-вкусова промишленост. 

• Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони.  

• Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за 

заетост в селските райони. 

Постигането на тези цели ще се осъществи чрез прилагането на ПРСР 2007-2013 

г., която съдържа дейности и мерки, обединени в три оси, съответстващи на 

определените цели. 

Данните за изпълнението на отделните мерки на ПРСР са от представената от 

МЗХ информация за напредъка на ПРСР към 1.05.2011 г. (prsr.government.bg/). 

Изпълнение на мерките от Ос 1 

Към 1.05.2011 г. напредъкът по изпълнението на отделните мерки е както 

следва: 

По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространение на научни знания” са сключени 102 договора по подадени заявления 

със стойност на публичните разходи от 12,9 млн. лв. Няма извършени плащания. 



 

 

Съгласно финансовия план на НПРСР и индикативното разпределение на средствата (с. 

232) за мярката е планиран бюджет от 200,3 млн. лева. Напредъкът по мярката не 

предполага достигане на количествените цели за обучение на 20 хил. души, както и на 

целите за резултат и въздейстие по отношение повишаването на производителността на 

труда. 

Изоставането в изпълнението е голямо и не може да бъде компенсирано. 

Причините са различни, но едва ли може да се оспорва, че значението на мярката за 

постигането на целите на програмата се подценява. Изводът се отнася до 

администрирането на програмата, но важи и за селскостопанските производители, 

които не проявяват достатъчна заинтересованост. Освен това приложението на мярката 

е силно затруднено от изискванията за организацията на курсовете за обучение. 

Организациите-бенефициенти трябва да осигурят одобрени програми за обучение, 

участниците в курсовете, лекторите, хотелските услуги. При това последните се 

определян чрез провеждане на съответните обществени поръчки. Това изискване важи 

дори за  организации, които разполагат със собствена хотелска база. И най-важното, 

всички разходи по провеждането на обучението следва да се покрият от организаторите 

и едва след тяхното одобрение (неизвестно кога, но обикновено слез не по-малко от 4 

месеца) се възстановяват от разплащателната агенция.  

Да се организират обучителни курсове при тези условия е много трудно. За 

бюджетни оранизации, каквито са училищата и изследователските институти, това е 

почти невъзможно. Което означава, че организациите, които са в състояние да 

провеждат качествени курсове, са на практика изолирани от този процес. В резултат 

преподавателите и изследователите са само лектори в курсове, организирани от фирми 

без особен опит и експертиза в тази дейност.  

Начинът, по който се реализира мярката, следва да бъде основно ревизиран. 

Което да позволи истинските бенефициенти да са земеделските производители, а не 

хотелиерите и новопоявили се фирми за обучение. Публичният и частният сектор 

следва да бъдат поставени в равни условия при кандидатстване за финасиране на 

проект, като главния критерии за оценка трябва да бъдат гаранциите за провеждане на 

качествен курс и ползата за обучаваните. 

112 „Създаване на стопанства на млади фермери” 

Навлизането на млади хора в земеделието ще позволи да се повиши 

производителността на труда и ефективността на производството и е неотменим 

елемент от модернизацията на сектора. Интересът към мярката е много голям – 

подадени са 5 433 заявления за 265,6 млн. лв. Сключените договори са 4 128, а са 

изплатени средства по 4 080 на сума от 99,7 млн. лв. Финансовият план на мярката е 



 

 

изцяло принос на ЕЗФРСР и е в размер на 200,3 млн. лева. Към момента както по 

отношение на броя на подпомогнатите млади фермери, така и на изплатения финансов 

ресурс са постигнати плановите резултати. 

Успехът на мяркат може да допринесе значително за преструктурирането на 

българското земеделие. Това се отнася както до консолидирането на жизнени фамилни 

стопанства, така и за навлизането на по-млади фермери в сектор с висока възраст на 

заетите. Големият интерес може да се обясни и със сравнително благоприятните 

условия за кандидатстване и одобряване на проект. Вниманието следва да се 

концентрира върху развитието на постигнатото от младите фермери, вкл. и чрез 

подкрепата им по други мерки.  

Количествените цели за извършени дейности, резултати и въздействие са вече 

достигнати. 

121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

Мярката ще има изключително значение за повишаване на 

конкурентноспособността на земеделското производство. Това е мярката, която 

предизвиква най-голям интерес – сключени са 2 172 договори за изпълнение на проекти, 

предвиждащи инвестиции от 1 058,8 млн. лв., от които публичните разходи са 570,4 

млн. лв. Излатени са 1 668 проекта, по които субсидията е 388,3 млн. лв. Планираните 

публични разходи са 1 119,3 млн. лева, т.е. финансовият ресурс за мярката е изчерпан 

наполовина. Подкрепени са около 40% от планирания брой ферми. При все това следва 

да се има предвид, че сред одобрените проекти преобладават тези на стопанства, 

специализирави в отглеждането на зърнени и технически култури, инвестициите в 

които имат къс срок за откупуване. Противоположно, в секторите с гарантирани 

бюджети (за изпълнение на нитратната директива, постигане на стандартите за 

качество на млякото, биологично производство), където инвестициите се откупуват за 

значително по-дълъг срок и по правило придобитите активи имат по-ниска ликвидност, 

поставените цели за броя на подкрепините стопанства не се изпълняват. За постигане 

на целите на мярката е необходимо по–балансирано разпределение на подкрепата 

между отделните сектори. 

Количествените цели за брой на подкрепените стопанства вероятно ще бъдат 

постигнати, но разпределението им по подсектори е неравномерно. 

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” 

По тази мярка няма одобрени проекти. Очевидно липсва интерес сред 

потенциалните ползватели – частни собственици и общини. Причината за пасивното 

поведение е, че ползата от тези проекти може да дойде след сравнително дълъг период 

от време. 



 

 

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

Сключени са договори за реализация на 101 договора с публични разходи от 

119,5 млн. лв. Изплатени са 37 проекта със субсидия от 20,97 млн. лв. По мярката е 

предвидено да бъдат подкрепени 610 редприятия, като субсидията е в размер на 471,3 

млн. лева. Постигнатото в средата на програмния период е недостатъчно, особено ако 

се отчете, че мярката има голямо значение за достигане на стандартите на ЕС, 

модернизацията и конкурентноспоисобността на българския хранително-

преработвателен сектор.  

Количествената цел за подкрепа на 610 предприятия едва ли ще бъде постигната.  

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” 

Сключенете договори са 1 371 за 20,1 млн. лв., като са изплатени 4,9 млн. лв. 

Като се има предвид индикативният показател за броя на подкрепените стопанства – 21 

хил. с бюджет от 282,8 млн. лева, изпълнението е незадоволително. Още повече, че на 

проектите по тази мярка се разчита да подкрепят развитието на жизнен сектор от 

фамилни стопанства. Причината за изоставането е в липсата на капацитет за 

консултантски услуги в НСС, както и недопускането на плащания с публични средства 

за такива услуги на частни и публични юридически и физически лица. 

142 „Създаване на организации на производители” 

Има сключен един договор на стойност 29,4 хил. лв., но плащания по мярката 

няма. В същото време е планирано да бъдат подкрепени 150 организации на 

производители с 23,6 млн. лева публични разходи. Причините за липсата на напредък 

не са нови – те са същите, както и при САПАРД – високи изисквания за допустимост, 

отсъствие на доверие между потенциалните участници в групата, липса на счетоводна 

отчетност и консултантски услуги. 

143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и 

Румъния” 

Мярката се изпълнява от НССЗ, като досега по 11 договора са изплатени 4,8 млн. 

лв. Количествените цели по мярката предвиждат да бъдат подкрепени 27 150 

стопанства с бюджет от 11,8 млн. лева. Съществуват и допълнителни специфични 

индикатори и цели, от които се изпълнява само тази за подпомагане на млади фермери. 

Другите – подкрепа за полупазарни стопанства, групи производители и за кандидати за 

агроекологични плащания, са далеч от постигане. Очевидно службата няма достатъчен 

капацитет, за да изпълни такава програма, още повече за периода 2007-2009 г. Което 

поставя въпроса защо такива услуги да не се заплащат и на други организации и лица, 

отговарящи на определени условия?  



 

 

Към 1.05.2011 г. изплатените средства по проекти от мерките по тази ос 

представляват 43% от планирания бюджет, което показва, че целите могат да бъдат 

постигнати. Напредъкът по отделните мерки е крайно неравномерен, като приноса за 

доброто развитие е на две мерки – „Модернизация на земеделски стопанства” и „Млади 

фермери”. В същото време изпълнението на другите мерки изостава чувствително, 

което заплашва постигането на очаквания общ ефект от мерките по Ос 1. 

Изпълнение на мерките от Ос 2 

211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони” 

Съхраняването на селскостопанската дейност в планинските райони ще 

предотврати изоставянето на земеделските земи и свързаните с това неблагоприятни 

ефекти върху околната среда и ще противодейства на миграцията. Финансовата 

подкрепа по тази мярка има ще компенсира по-високите разходи за производство 

вследствие неблагоприятните условия за земеделие. 

За три години – 2007, 2008 и 2009, са подадени 73 046 заявления за подкрепа, от 

които са удовлетворени 72 859, или 99,74% - един много висок процент. Броят на 

подадените заявления се увеличава всяка годино, както и сумата на изплатената 

субсидия. През последната 2009 г. по мярката са изплатени 36,1 млн. лв., или средно по 

1 380 лв. на стопанство. За три години е усвоен 35,5% от бюджета на мярката, което е 

добър темп. Въпреки положителната тенденция поставената цел за годишна подкрепа 

на 60 хил. стопанства е далеч от постигане. В същото врме се отчита, че площта на 

подкрепените стопанства е близка до поставената количествена цел. Това  означава, че 

подкрепа са получили по-едрите стопанства. 

212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от 

планинските” 

Мярката следва да подпомогне запазването на селскостопанската дейност на 

земи с ниска продуктивност. Картината на изпълнение е сходна с тази по мярка 211 – 

броят на подадените заявления ежегодно се увеличава, като процента на одобрение е 

близък до 100. През 2009 г. на 10 793 стопанства са изплатени 9,1 млн. лв. помощи, 

което означава средно по 841 лв. на стопанство. Вече са изразходвани 61,44% от 

планирания бюджет, което вероятно ще наложи неговото ревизиране. Поставените 

количествени цели за подкрепа на брой стопанства – 10 хил. и тяхната площ – 110 хил. 

ха, са преизпълнени.  

214 „Агро-екологични плащания” 

Мярката е важно средство за запазване на природните ресурси на селските 

райони, следователно и за устойчивото им развитие. Прилагана е през 2008 и 2009 

години. Одобрени са съответно 1 021 и 1 204 проекта, като публичните средства за 



 

 

подкрепа са 4,8 млн. лв. за първата и 6,3 млн. лв. за втората година. Като се има 

предвид, че са поставени цели за подкрепа на 40 хил. стопанства, както и за сключване 

на 50 хил. договора за реализация на проекти, е ясно, че изпълнението на мярката силно 

изостава. Изплатените средства по реализирани проекти през 2008 и 2009 години 

представляват само 2,56% от планираните публични разходи, което показва силно 

изоставане в приложението на мярката. Като се има предвид, че финансовият ресурс по 

тази мярка представлява 40% от бюджета на Ос 2, става ясно, че слабият напредък в 

тази област ще предопредели и резултатите за цялата ос. 

По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” има сключени 

45 договора с публични разходи за 5,96 млн. лв. Изплатени са 12 договора на сума от 

460 472 лв. Предвидените публични разходи по мярката са в размер на 47,6 млн. лв., т.е. 

в момента са усвоени 0,97% от предвидените средства. 

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” 

Одобрени са 44 договора на стойност от 4,3 млн. лв. Изплатените договори са 8 

за 270 181 лв. Предвидените публични разходи са за 29,5 млн. лв. Процентът на 

усвояване към 1.05.2011 г. е 0,91. 

Състоянието на горите има важно значение за екологичното равновесие и 

противодействието на климатичните изменения в селските райони на страната. Но 

очевидно за дейностите и по двете мерки за горите има минимален интерес и напредък. 

Допустими за подкрепа са като частни собственици, така и общински и държавни. 

Причината за слабия интерес е дългият срок за постигане на очаквания ефект. 

Количествените цели за залесена площ и за подкрепени увредени гори няма да бъдат 

постигнати. Още по-категорично това се отнася за индикаторите за резултат и 

въздействие. 

Към 1.05.2011 г. усвоените средства по ос 2 са в размер на 118,6 млн. лв., което 

представлява 15,25% от индикативния бюджет за целия период на действие на 

програмата. Напредъкът е недостатъчен и вероятно предвидените дейности няма да 

бъдат изпълнени, преди всичко поради силното изоставане в реализацията на 

агроекологичната мярка. 

 

Изпълнение на мерките от Ос 3 

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” 

Мярката следва да подкрепи развитие на земеделски стопанства, което да 

позволи увеличаване на заетостта и доходите, като по този начин допринесе за 

запазване на селскостопанското производство и по-добро използване на местните 



 

 

ресурси. Сключените договори към 1.05.2011 г. са 61, като предвидените по тях 

публични разходи възлизат на 19,8 млн. лв. Финализирани са само 6 договора на сума 

от 807 565 лв., което представлява всичко на всичко 0,58% от бюджета за публични 

разходи по мярката. В същото време подадените проекти са 274 със заявени публични 

разходи за 92,4 млн. лв., от които са отхвърлени 32 проекта за 10,85 млн. лв. Очевидно 

в случая става въпрос за подценяване на значението на мярката и слаб административен 

капацитет на ДФ „Земеделие”. 

Поставената цел за подкрепа на 4 500 изглежда непостижима и поставя под 

съмнение постигането на индикаторите за резултат и въздействие. 

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 

Подкрепата на инвестициите в неселскостопански дейности и на местното 

предприемачество е от ключово значение за създаването на нови източници на заетост 

и доходи в селските райони. От тази гл.т. мярката би могла да има значим ефект върху 

местните икономики. Данните показват, че са подадени изключително голям брой 

заявления – 1 443, със стойност на публичните разходи 431,9 млн. лв., сума, която 

далеч надхвърля планирания бюджет. Одобрени са договори на стойност от 85,96 млн. 

лв. (при планирани публични разходи по мярката от 127,3 млн. лв.), като са изплатени 

само 47 договора със сума от 6,9 млн. лв., което е 5,46% от планираните публични 

разходи. 

Интересът към мярката е много голям и вероятно няма да има проблем за 

усвояването на средствата. При все това трябва да се отбележи, че голямата част от 

проектите са за използване на ВЕИ, почти изключително за ветрогенератори, като 

инвеститори са утвърдени фирми в този високотехнологичен сектор. Възниква въпроса 

какъв ще бъде ефектът от такива проекти върху местните икономики и доколко могат 

да се очакват устойчиви резултати. Инвестициите във ВЕИ са за производство на 

електроенергия за продажба, като проектите за производство на биоенергия отсъстват. 

Малък е броят на заявените договори в областта на преработвателната промишленост и 

услугите. При тези обстоятелства положителният ефект върху местните икономики по 

отношение на заетостта и доходите, както и подкрепата за местното предприемачество, 

ще бъде силно ограничен.  

Поставената цел за подкрепа на 4 200 микропредприятия едва ли ще бъде 

постигната. Инвестициите не са балансирани по сектори и са предимно насочени към 

проекти с висока стойност и малък брой работни места. При тези обстоятелства е 

трудно да се очаква, че ще бъде постигната целта за създаване на 6 хил. нови работни 

места. Освен всичко друго реализацията на проекти за ВЕИ ще зависи от енергийната 

политика на страната. 



 

 

Изпълнението до този момент по мярката изглежда е резултат от натиска на 

заинтересовани инвеститори, а не на съзнателно следвана политика. 

313 „Насърчаване на туристическите дейности” 

Развитието на туризма и почивното дело е една от най-перспективните сфери на 

стопанска дейност в селските райони. За съжаление към 1.05.2011 г. по тази мярка няма 

никакъв напредък – няма сключени договори, естествено и платени. Подадени са 47 

заявления на стойност от 16,6 млн. лв., от които 7 са отхвърлени. Планираните 

публични разходи по мярката са 30,8 млн. лв. и все още не е късно те да бъдат 

използвани по предназначение, както и да бъдат открити планираните 250 нови 

работни места. Ако има заинтересованост и капацитет за това. 

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

Преодоляването на изоставането в изграждането на съвременна инфраструктура 

и достъпа на жителите до основни услуги в селските райони на страната е от решаващо 

значение за подобряването на качеството на живот в селските райони. Това, както и 

възможностите на общините да представят проекти за финансиране, обяснява големия 

интерес към тази мярка, както и одобрения бюджет за публични разходи от 412,5 млн. 

лв. Подадени са 752 заявления на сума от 2 686,4 млн. лв., а са одобрени 156 за 507,3 

млн. лв. . Изплатени към момента са 155 проекта на стойност от 250,2 млн. лв., което 

представлява 61% от публичните разходи. 

Като цяло изпълнението на мярката напредва с добри темпове по отношение на 

броя на подкрепените проекти Ще отбележим, че реализираните проекти са предимно 

за водоснабдяване, канализация и пътна мрежа, които се определят от общините като 

приоритетни от гл.т. на подобряване на условията за живот. 

322 „Обновяване и развитие на населените места” 

Подобряването на средата за живот е важен фактор за запазването на жизнени 

селски общности, следователно и за бъдещето на селските райони. Това обяснява 

интереса на общините и неправителствените организации към проекти по тази мярка – 

подадени са 523 заявления със сума на публичните разходи от 579,8 млн. лв. при 

бюджет от 166,8 млн. лв. Досега са изплатени 175 проекта с 101,0 млн. лв. публични 

разходи. 

Наличните данни за напредъка в изпълнението на мярката показват, че тя ще 

бъде изпълнена успешно. При все това количествената цел относно броя на селата, 

където се изпълняват дейности по мярката - 800, едва ли ще бъде постигната. Което 

потвърждава тенденцията за подкрепа на големи проекти. 

От отчетните данни към 1.05.2011 г. за изпълнението на мерките по Ос 3 може 

да се констатира, че са изплатени суми на стойност близо 41% от планираните. Но 



 

 

следва да се има предвид, че напредъка по мерките е неравномерен, като постигнатото 

се дължи на тези, по които бенефициенти са общините – за развитие на основните 

услуги и обновяване на селата. В същото време мерките за подкрепа на бизнеса и 

особено в частта за местното предприемачество изостават и едва ли ще постигнат 

поставените цели. В резултат постигането на синергичен ефект вследствие допълването 

на дейностите по отделните мерки на тази ос изглежда компрометирано. 

Изпълнение на мерките от Ос 4 

Ос 4 обединява мерки, които следва да създадат предпоставките за приложение 

на подхода „Лидер” и приложението на Местни стратегии за развитие. Главните черти 

на „Лидер” са: 

• подход, основан на район с ограничен размер и с ясна идентичност; 

• активно включване на местни жители, фирми, неправителствени организации и 

местната власт във всички фази на приложение на програмата; 

• учредяване на Местна инициативни групи, обединяващи публични и частни 

лица на местно ниво; 

• изготвяне на бизнес план с интегрирана, многосекторна стратегия за развитие, 

основана на анализ на територията; 

• изграждане на мрежа за обмен на добри и практики и опит; 

• финансова подкрепа за реализация на стратегията. 

Характерно за подхода „Лидер” е, че се основава на инициативи и действия 

„отдолу-нагоре” и на използването на креативните възможности на местната общност. 

За периода на приложение на настоящата програма за развитие на селските 

райони в рамките на „Ос 4 се предвижда прилагането на три мерки: 

41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” 

Все още няма одобрени за финансиране проекти и реализацията на мярката не е 

стартирало. 

Целта на мярката е да създаде предпоставки за устойчиво развитие на 

територията на основата на местни инициативи „отдолу-нагоре”, да подкрепи 

повишаването на конкурентноспособността на земеделския и хранително-

преработвателния сектор, запазването на околната среда и подобряването на условията 

на живот. Изграждането на култура на участие в местното развитие е от изключително 

значение за изграждането на активна местна общност. Това от своя страна е фактор за 

ефективно местно управление на основата на използване на местните ресурси, 

конкурентни предимства и по-пълно използване на човешкия  и социален капитал на 

съответната територия. 



 

 

Индикативното разпределение на средствата по ПРСР предвижда общо разходи 

в рамките на тази мярка в размер на 77,7 млн. лв., от които публични разходи 53,9 млн. 

лв. От публичните разходи 35% са предназначени за проекти по Ос 1 „Подобряване на 

конкурентноспособността в земеделието и горите”, 5% по Ос 2 „Подобряване на 

околната среда и природата” и 60% по Ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на 

селската икономика”. Количествените цели по мярката предвиждат да бъдат 

подкрепени 50 МИГ с територия от 36 хил. кв. км., както и да се създадат 300 нови 

работни места. 

Към мярката е проявен много голям интерес. Забавянето в нейната реализация 

лишава селските райони от значителен ресурс за развитие., и още по-важно, от реален 

механизъм за изграждане на активни местни обществени групи в селските райони. 

421 „Междутериториално и транснационално сътрудничество” 

Целта на мярката е да се реализират проекти за съвместна работа и работа в 

мрежа, чрез което да се постигне разпространение на опит, добри практики и 

иновативни подходи, както и да се изгради чувство за национална и европейска 

идентичност. Бюджетът на мярката предвижда публични разходи в размер на 5,1 млн. 

лв. 

По мярката няма започнати дейности. 

431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответните територии за потенциални МИГ в селските райони" 

Дейностите по тази подмярка следва да подкрепят възникването и 

функционирането на местни инициативни групи и подготовката и реализацията на 

местни стратегии за развитие и участието на местните жители в този процес. 

Към подмярката е проявен голям интерес, като са подадени 136 заявления. От 

тях са отхвърлени 34, а 9 броя са изтеглени. Сключени са договори за подкрепа на 93 

проекта на стойност от 15,15 млн. лв. Към 1.05.2011 г. са извършени 88 плащания в 

размер на 2,8 млн. лв. Целта за подкрепа на 60 МИГ ще бъде постигната, но 

приложението на подмярката закъснява. 

Липсата на опит в реализацията на инициативи „отдолу-нагоре” и слабата все 

още гражданска активност в селските райони прави приложението на мярката 

необходимо. В същото време могат да се отправят и някои бележки относно „дизайна” 

и начина на нейната реализация: 

• Пълна централизация на подготовката, хода, контрола и оценката на проектите. 

На практика МЗХ е силно затруднено да извърши своевременно целия обем дейности 

по администрирането на мярката. 



 

 

• Противоречие между същността на подхода и начина на определяне на 

консултантите към проекта. Последните се „избират от списък на лица, завършили 

организиран от МЗХ краткотраен курс. В резултат повечето от консултантите по 

проектите не живеят на територията на бъдещата МИГ. В същото време идеята на 

проектите изисква постоянни контакти с представителите на местните общности. 

Ограничаването на възможните консултанти до един списък от 140 имена (при 140 

позиции за консултанти) даде възможност на някои от тях да консултират 3, 4 и дори 

повече потенциални МИГ. Което не може да не бъде за сметка на качеството на 

работата. 

• Централизирано определяне на бюджетите на проектите, което не позволи 

отчитане на мнението на местните партньори по въпроса;, вкл. и по отношение на 

хонорарите; 

• Забавяне на изплащането на разходите по проектите от страна на МЗХ и 

разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”. 

• Забавяне на оценката на представените Местни стратегии за развитие, което не 

позволява старт на мярката за тяхната реализация. 

В заключение, силната централизация при прилагането на мярката противоречи 

на духа на подхода „Лидер”, което не позволи да се извлече максималния ефект от 

изпълнените проекти. Регламента за мярката подцени способността на местните 

общности за самоорганизация и оставя впечатлението, че е изготвен „по мярка” на 

консултантите. 

По мярка 511 „Техническа помощ” са изплатени 9,5 млн. лв., главно за 

осигуряване работата на Управляващия орган и комитета по наблюдение, както и за 

информационни кампании. 

611 „Доплащания към директните плащания” 

По мярката са изплатени 303,1 млн. лв., което представлява 23% от 

изразходваните по програмата средства. 

До 1.05.2011 г. общо за инвестиционни проекти са платени 873,6 млн. лв., или 

66,6% от изразходваните по Програмата средства. Към същата дата са изразходвани 

20,69% от бюджета на ПРСР (2007-2013). 

ПРСР (2007-2013) – постижения и проблеми 

Без съмнение ПРСР(2007-2013) е необходима и полезна за българското 

земеделие, хранително-преработвателен сектор и селските райони. Четиригодишният 

период на приложение на програмата дават основание за някои изводи. 

• Напредъкът в изпълнението на програмата е недостатъчен и не дава гаранции 

за изпълнението й; 



 

 

• Постигнатият напредък е небалансиран както по отношение на постигане на 

целите на програмата, така и в рамките на някои от мерките. 

По-конкретно може да се отбележи, че: 

• По отношение обновлението на технологичната база и иновациите се 

констатира напредък в модернизацията на земеделските стопанства от сектора на 

зърнените и индустриалните култури. Същото не може да се каже за стопанствата от 

сектор животновъдство, както и повишаването на икономическата стойност на горите. 

Постигнатото за модернизацията на хранително-преработвателния сектор е 

недостатъчно; 

• Подкрепата за адаптирането на структурата на стопанствата се реализира в 

голямата си част чрез мярката за подкрепа на младите фермери и в по-малка степен 

чрез помощта за полупазарните стопанства. Няма напредък в подкрепата по линия на 

създаване на организации на производителите; 

• Помощта за обучение и развитие на човешкия капитал е по линия единствено 

на предоставянето на консултации от НССЗ; 

• Значим напредък в постигането на втората обща цел – опазване на природните 

ресурси и околната среда, може да се отчете по двете мерки за подкрепа на 

планинските и други необлагодетелствани райони. По най-важната мярка – 

агроекологичната, напредъкът е минимален, а по двете мерки за горите усвоените 

средства са под 1% от планирания бюджет; 

• За постигане на третата обща цел – „Подобряване на качеството на живот и 

разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони”, допринасят двете 

общински мерки – за подобряване достъпа до основни услуги и обновление на селата. 

В същото време изпълнението на трите мерки за разнообразяване на местните 

икономики чрез подкрепа на местния бизнес е незадоволително и е далеч от 

постигането на поставените цели. 

Небалансираният напредък в реализацията на мерките не позволява да се прояви 

синергичния ефект от цялостното приложение на програмата. 

Причините за недостатъчния и небалансиран напредък при реализацията на 

програмата могат да се търсят в няколко направления: 

• Недостатъчен административен капацитет и като следствие бавно разглеждане 

на подадените проекти и закъснял старт на някои от мерките; 

• Слаба конкурентноспособност на някои подсектори, което влошава 

икономическото състояние на стопанствата и не им позволява да реализират проекти; 

• Неравномерно подкрепа на отделните сектори в земеделието по линия на 

директните плащания, което облагодетелства стопанствата от зърнения сектор; 



 

 

• Неблагоприятната икономическа ситуация в страната, която намалява 

икономическата активност в земеделието; 

• Разнородният характер на подкрепяните инвестиции, които имат различни 

характеристики от гл.т. на срок да откупуване, ликвидност на придобитите активи и 

стопански риск.  

• Сложна и лошо обоснована регулаторна рамка, която блокира възможностите 

за прилагане на някои от мерките – например „Професионално обучение”.  

• Слаба информационна кампания и недостиг на консултантски услуги, вкл. и 

поради липса на действаща Национална селска мрежа. 

Важно е да се отбележи, че активността при кандидатстване по мерките в голяма 

степен зависи от срока за реализация на очаквания ефект. Това например обяснява 

слабия интерес към мерките за залесяване или устойчиво управление на горите. 

 

2.6. Изводи относно възможностите за повишаване на ефекта от 

приложението на ПРСР (2007-2013 г.) 

Освен необходимостта от балансиран напредък, могат да се препоръчат и мерки, 

които да позволят по-ефикасна и насочена към постигане на резултати организация на 

приложението на някои от мерките. 

Мерките, насочени към създаване на конкурентноспособен земеделски и горски 

сектор целят модернизация и структурно приспособяване на стопанствата и развитие на 

човешкия капитал. От тази гледна точка могат да се направят препоръки в няколко 

пункта: 

Без да поставяме под съмнение положителния ефект възниква въпросът дали 

подкрепата на инвестициите в земеделието на практика е подчинено на обоснована 

структурна политика. Прави впечатление, че най-много проекти и инвестиционни 

субсидии е получил зърненият сектор, като в същото време състоянието на секторите 

мляко и плодове и зеленчуци изисква заделянето на значително по-голям ресурс за 

подкрепа. България има сравнителни предимства в областта на зеленчуците и 

плодовете, като освен това този сектор е суровинна база на значителна част от 

хранителната промишленост. 

Що се отнася до инвестиционната подкрепа за сектор „мляко” може да се 

отбележи, че средствата са насочени към модернизация на сравнително големи ферми в 

главните земеделски райони. Необходима е целева подкрепа на животновъдите в 

планинските и полупланински райони и изобщо на по-дребните, но с жизнена 

перспектива ферми. Модернизацията на производството чрез промени в технологията 



 

 

на отглеждане, селекцията и храненето може да има резултат, ако бъде съчетана с 

подкрепата на инвестициите в малки преработвателни мощности за млечни продукти. 

Утвърждаването на тези продукти на пазара е главния проблем, чието решаване не 

може да стане без изграждане на групи на производителите и съответна държавна 

помощ. 

Инвестиционната подкрепа за хранително-преработвателния сектор е 

сравнително мащабна, като средната стойност на инвестициите е закономерно най-

висока.  

Проблемите идват от възможностите за ефективно функциониране на 

изгражданите мощности. Основните слабости тук са свързани с необходимия обем и 

качество на суровините за преработка, както и слабости в маркетинга. Необходима е 

по-солидна обосновка на проектите от гледна точка на осигуреността със суровини. На 

второ място, териториалното разположение следва да позволява рационални 

транспортни разходи, които освен това да не влияят неблагоприятно върху качеството 

на транспортираните продукти. Типичен пример в това отношение е сектор „мляко”. 

Прекалената концентрация на производство в хранителния сектор (по различни 

причини) може да има неблагоприятни последици както за производителите, така и за 

потребителите. 

Подкрепата за адаптирането на структурата на стопанствата е преди всичко за 

младите фермери, докато тази за полупазарните стопанства и за организациите на 

производителите не постига целите си. Небалансираният напредък се дължи главно на 

различията в условията за подкрепа, чрез които е дадена голямо предпочитание за 

първата мярка. 

Постигнатото по мярка „Създаване на организации на производителите” е 

незадоволително, особено като се има предвид наличието на многобройни дребни 

производители. Необходима е целенасочена подкрепа по отношение на вътрешната 

организация, окачествяването на продукцията, маркетинга и счетоводната отчетност.  

Изоставането по отношение на развитието на човешкия потенциал чрез 

обучение и консултантски услуги и много голямо и не може да бъде оправдано. 

Неудачите се дължат преди всичко на лоша организация на управленските и контролни 

дейности, както и на подценяване на значението на знанията и квалификацията за 

постигане на целите на програмата. Необходими са незабавни мерки, които да 

гарантират: 

• ясни и точни изисквания за обучаващите организации. Същите следва да имат 

минимален състав на постоянно назначени лектори; 

• контрол върху провеждането на курсовете; 



 

 

• недопускане на дублиране на курсовете с образователната система на страната.  

Като сравнително успешно може да се оцени постигнатото по линия на 

подкрепата на земеделието в планинските и в другите райони с природни ограничения 

за селскостопанска дейност. Внимателният анализ обаче показва, че помощта следва да 

се насочи към малките и средните стопанства, което би допринесло в още по-голяма 

степен за постигане целите за запазване на жизнени селски общности и на характерната 

околна среда в тези райони. Практиката за арендуване на големи площи общински и 

държавни земи от отделни фирми и физически лица с цел получаване на субсидии 

ограничава достъпа на населението до този обществен по статут ресурс и не следва да 

се поощрява. 

Сравнително слабият интерес към агроекологичната и към мерките за устойчиво 

управление на горите контрастира с голямо икономическо и социално значение на 

екологичните проблеми. Необходима е допълнителна информация за възможностите на 

ПРСР (2007-2013 г.), както и подобряване на условията за реализация на проекти 

поради преобладаващо дългия срок за постигане на очаквания ефект.  

По отношение на третата приоритетна цел „Подобряване на качеството на живот 

и разнообразяването на възможностите за заетост” може да се отбележи сравнително 

успешно прилагане на мерките за подобряване на достъпа на населението до основни 

услуги и обновлението на селищата. Препоръките са насочени към подобряване на 

селекцията на проектите и тяхната устойчивост. Следва да се финансират проекти, 

основани на местните условия и предимства, и които ще получат реализация и развитие 

в бъдеще. В сектор „Селски туризъм” е необходимо да се финансират по-малки, но 

жизнени проекти. Подобряването и ускоряването на конкурсните и тръжните 

процедури, както и контрола върху реализацията на проектите (вкл. и с участието на 

местните общности) е основен ресурс за повишаване на ефективността от общинските 

мерки. 

Що се отнася до мерките за разнообразяване на местните икономики вниманието 

следва да се насочи преди всичко към подкрепа на инициативи на местни 

предприемачи. 

Бавният напредък по Ос 4 е загуба не само от гл.т. на неосъществени инвестиции, 

но и за развитието на активно гражданско общество в тези райони. 

3. Възможни решения за усъвършенстване на политиката за развитие на 

селските райони в средносрочен план 

Усъвършенстване на нормативната основа на провежданата политика може да се 

търси по няколко направления. 



 

 

На национално ниво има няколко групи от проблеми, свързани с: 

Административно териториалното деление на страната.  

• Вече споменахме – 265 общини (NUTS 5) са твърде много за България. Още 

повече, че 100 от тях са с население под 10 хил. души. Ясно е, че значителна част от тях 

не притежават ресурс за провеждане на самостоятелна политика и да решават значими 

местни проблеми. Като отчитаме деликатният характер на проблема проектът за 

възстановяване на околиите изглежда заслужава внимание. 

• Статутът на областните управители (28 за страната - NUTS 4). Те се назначават 

от Правителството и имат широки правомощия – провеждат държавната политика в 

областта, координират работата на органите на изпълнителната власт, планират 

областното развитие, осъществяват връзките с и контролират (административно) 

работата на местните органи за власт, отговаря за държавната собственост на 

съответната територия и пр. Заслужават обсъждане няколко въпроса: първо, широките 

правомощия влизат в противоречие с факта, че тази длъжност не е изборна; 

правомощията за контрол върху изборните местни органи повдигат същия въпрос; за 

разлика от централното и местното ниво на власт дейността на областния управител не 

подлежи на контрол от кореспондиращ изборен орган. Решението е очевидно, но 

реализацията му изисква сериозна подготовка – превръщане на областта във второ ниво 

на местното самоуправление. 

Националният стратегически план за развитие на селското стопанство. 

За да определи своите стратегически цели и приоритети в ПРСР България трябва 

да отчете както общите цели и приоритети на ЕС, така и специфичните условия в 

страната. Настоящият План за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. в 

голяма степен отговаря на гореспоменатите изисквания. В същото време може да се 

направят и някои препоръки: 

• За целите на плана определящо за класифицирането на една община като 

селска е наличието на град с население над 30 хил. души (231 от общо 265 общини). 

Този работен критерии търпи критика, тъй като при прилагането му някои общини с 

типична селска част, например Кюстендилска, остават извън обхвата на някои от 

мерките по плана. 

• По силата на наредбите за приложение на мерките по ос 3 „Диверсификация на 

стопанската дейност и подобряване на качеството на живот” значителна част от 

общините, класифицирани като селски, ще бъдат изключени от участие. Например за 

Софийска област те са Самоков, Ботевград, Своге и Елин Пелин, с аргумент, че 

принадлежат към градска агломерация. Считам този подход за непрецизен, защото като 



 

 

следствие от прилагането му дори селските читалища от тези общини няма да могат да 

участват със свои проекти за подкрепа. 

• Подобряването на качеството на живот в селските райони от гл.т. на базовите 

услуги за населението изисква широко мащабни мерки. Необходимо е средствата по 

тази мярка да се насочват преди всичко към сравнително малки проекти, които имат 

ясно приоритетно значение за местното население.Следва да се има предвид, че 

насочването на средствата по тази мярка изисква известна диференциация на селските 

райони /периферно градски, междинни, отдалечени, изостанали/.  

• Реални предпоставки за участие на заинтересованите страни в процеса на 

оценка и класиране на проектите. 

Ефективното функциониране на местната власт и участието на гражданите в 

управлението, което изисква: 

• Разширяване на правомощията и отговорностите на местната власт в 

оправдани граници, което е в интерес на гражданите и което като принцип трябва да се 

следва неотклонно. 

• Ефективен контрол върху дейността на общинските администрации и 

общинските съвети чрез нормативно гарантиран достъп на гражданите до информация. 

• Участие на гражданите при определяне на местните приоритети за развитие и 

проекти за финансиране. 

• Териториално развитие, основано на приети по съответния ред общи 

устройствени планове. 

• Нов нормативен регламент за промяна предназначението на земите, преди 

всичко земеделските. 

• По-добра координация на плановете за развитие на отделните общини, както и 

с областния план за развитие. 

При актуалната нормативна уредба решаващо значение за контрола върху 

законосъобразната работа на месните органи на власт има функционирането на 

Административния съд. Той трябва да стане реално достъпен за по-широк кръг 

заинтересовани, да скъси сроковете за решения, да работи публично и да преодолее 

противоречивата съдебна практика.  

4. Изводи относно развитието на българското земеделие и селски райони за 

периода 1990-2010 г. 

Анализът на развитието на българското земеделие и селски райони за периода 

1990-2010 г. позволява да се обобщят главните изводи в няколко пункта: 



 

 

• 20 годишният период е твърде разнороден както по отношение на развитието 

на земеделието и селските райони, така и от гл.т. на провежданата политика. Периодът 

1990-1997 г. се характеризира с: 

o дълбоки структурни промени в земеделието – възстановяване на правото 

на собственост върху земеделските земи и установяването на пазарен тип 

взаимоотношения между стопанските субекти  

o намаляване на селскостопанското производство вследствие бързата 

загуба на външни пазари и свиването на вътрешното търсене, както и поради 

разстройството на съществуващата производствена база; 

o дребното селскостопанско производство играе ролята на социален буфер 

в условията на дълбока икономическа криза; 

o формиране на полюсна аграрна структура – от една страна малко на брой 

едри стопанства, специализирани в производството главно на зърнени и индустриални 

култури, и от друга многобройна група от малки стопанства,в повечето случай с 

производство за собствена консумация, специализирани в животновъдството, 

овощарството и зеленчукопроизводството; 

o непоследователна секторна политика, като превалиращата цел е 

осигуряването на достатъчно хранителни продукти за населението на страната на 

достъпни цени. Държавната подкрепа е минимална, като в много случаи чрез различни 

механизми (контрол върху цените и износа) е изземван доход от земеделието.  

o изоставане в развитието на селските райони, което се задълбочава поради 

кризата на местната икономика, неблагоприятните демографски процеси и отсъствието 

на инвестиции за развитие на инфраструктурата. 

• Периодът от 1997 до 2010 г. обхваща години както преди членството на 

страната в ЕС, така и след присъединяването. Най-общо може да се отбележи, че: 

o Още в началото на периода ценовата и търговската политика е 

либерализирана; 

o Селскостопанското производство се стабилизира на ниско ниво; 

o В структурно отношение намалява значението на малките ферми; 

o Вносът и износът на селскостопански стоки е ориентиран предимно към 

страни от ЕС; 

o Търговското салдо е положително, като страната изнася главно 

непреработени, а внася предимно преработени земеделски продукти.  

o Адаптирането на селското стопанство към условията за функциониране в 

ЕС се осъществява в значителна степен още в предприсъединителния период, 

подкрепено от програмите ФАР и САПАРД; 



 

 

o Селскостопанската политика е подчинена на изпълнението на 

изискванията за членство в ЕС; 

o Членството на страната в ЕС не предизвиква драматични промени в 

сектора  

o Земеделските помощи по линия на ОСП се абсорбират в голямата си част 

от големите по площ стопанства от зърнения сектор. В условията на членство в ЕС 

слабата конкурентноспособност на останалите сектори се подчертава от сравнително 

по-ниската степен на достъп до подкрепата както от линия на директните плащания, 

така и инвестиционната подкрепа от ПРСР. 

o В резултат на организацията на директните плащания (на площ) и 

сравнителните предимства на отделните производства и продукти в рамките на ЕС 

развитието и модернизацията на подсекторите на селското стопанство е неравномерно. 

o Реализацията на ПРСР е прекалено централизирана, което бюрократизира 

процеса и усложнява взаимоотношенията между МЗХ и ползвателите на помощта, 

намалява прозрачността в работата на държавната администрация и възможностите за 

контрол. В същото време това е една от причините за териториалния дисбаланс в 

усвояването на инвестиционната подкрепа. 

o Тенденцията на упадък на по-голямата част от селските райони 

продължава. 

В заключение може да се отбележи, че в края на периода българското 

селскостопанско производство е сравнително стабилно, но на ниво, което не отговаря 

на естествения му потенциал. Модернизацията на сектора далеч не е завършила, като в 

същото време има признаци на небалансирано развитие. Усвояването на средствата по 

ПРСР все още не постига очакваните резултати. Задълбочават се различията в 

развитието на селските и урбанизираните райони. 

При тези обстоятелства целта на земеделската политика на България е да 

създаде условия за използване на естествения селскостопански потенциал на страната, 

както и да допринесе за запазване на жизнени местни общности в селските райони на 

страната. Цел, която отговаря напълно на главния приоритет в развитието на 

земеделието – да осигурява изхранването на населението при устойчива експлоатация 

на природните ресурси.  

 

 

 

 

 



 

 

Трета глава 

Предизвикателствата пред ОСП на ЕС 

1. Европейският модел на земеделие 

Успешното интегриране и развитие на българското земеделие ще зависи в много 

голяма степен от познаването на характера и особеностите на европейското селско 

стопанство.На първо място следва да се отбележи, че селскостопанската площ на 1 

жител, дори в разширения Съюз, е значително по-малка от тази в страни като САЩ, 

Бразилия, Аржентина, Австралия, Канада, Русия и др. Въпреки известната условност на 

този показател, който не отчита климатичните условия, той подчертава 

неблагоприятната позиция на ЕС по отношение на основния производствен фактор в 

селското стопанство – земята. Очевидно е, че в една напълно либерализирана търговска 

среда европейското земеделие като цяло ще се окаже под силен конкурентен натиск. 

Сравнително слабият селскостопански потенциал обяснява относително високата 

подкрепа за сектора. Европа не би могла да си позволи да бъде силно зависима от вноса 

на хранителни продукти, както и да обрече селските си райони на упадък, а естествено 

оформилата се с векове културна природна среда на деградация. 

Политическата задача – постигане на самоосигуряване с хранителни продукти, 

при сравнително малката селскостопанска площ на човек, закономерно е довела до 

създаване на интензивно производство. Продукцията на хектар в ЕС е значително по-

висока от тази в други страни със сходна продуктова структура. В същото време 

производствените разходи за повечето продукти са по-високи, което означава, че 

производство в такива мащаби не би могло да се поддържа без съответната държавна 

подкрепа. 

Втората определяща характеристика на европейското земеделие, или поне това 

на 15
-те

, е, че то се основава на фермерски стопанства с преди всичко семейна 

организация на производството и труда. От самото си създаване ЕО декларира, че 

подкрепя семейните ферми. Което не означава, че структурната политика е 

препятствала естествения процес на разширяване на стопанствата. При все това 

средният размер на фермите е сравнително нисък – под 20,0 хектара. Жизнеността на 

тези ферми се основава на някои предимства на семейната организация на 

производството и на способността им да диверсифицират източниците си на доходи, 

както и на запазването на селските общности като естествена среда за заетите в 

селското стопанство. Редица наблюдатели считат, че този модел на развитие е по-

успешен, или най-малкото по-приемлив от социална и екологична гл.т., от 



 

 

американския, основан на големи индустриални специализирани ферми. Запазването на 

фермерските стопанства е и начинът да се съхрани културното наследство и 

традициите на европейските народи. 

Важно е да се подчертае, че Европейският континент предлага изключително 

разнообразие от природни условия, предполагащи производството на широка гама 

селскостопански продукти. Това само по себе си е предпоставка за постигане на висока 

степен на самоосигуряване с хранителни продукти и развитие на жизненно земеделие. 

Разширението на ЕС откри нови възможности за обогатяване на трапезата на 

европейските граждани.  

И накрая, не би могъл да се отмине факта, че европейския модел на селско 

стопанство се е оформил във високо развити страни, т.е. в държави, които могат да си 

позволят да подпомогнат развитието на този сектор. Намаляването на дела на селското 

стопанство в БВП, заетостта и потребителските разходи облекчава бремето на 

бюджетните и други разходи за подкрепа. В същото време постигнатото ниво на 

хранителна сигурност (достъпа до храна) закономерно води до появата на нови акценти 

в селскостопанската политика. 

В крайна сметка Европейския селскостопански модел е продукт на 

дългогодишни политически усилия, насочени към изграждане на земеделие, основано 

на принципите на продоволствена независимост, устойчивост и отговарящо на 

реалните потребности на селскостопанските производители и потребителите. 

Глобализацията на световната търговия, нарасналите изисквания на 

потребителите към качеството на хранителните продукти, загрижеността за запазването 

на природната среда,  са новите предизвикателства пред европейското земеделие. През 

последните години центърът на европейската селскостопанска политика се премества 

от пазарните регулации към целева подкрепа в отговор на нарастващите обществени 

изисквания относно хранителната сигурност, качеството на храните, продуктовото 

разнообразие, благосъстоянието на животните, качеството на околната среда и 

запазването на природата и селската среда, намаляване на емисиите на парникови 

газове и адаптиране на земеделските практики към промените в климата. Това означава, 

че времето на усилията за увеличаване на продукцията е отминало и че днес 

европейското общество има други очаквания от земеделието. Закономерно, ОСП на ЕС 

се насочва все-повече към изграждане на по-устойчиво земеделие, т.е. към такова, 

което държи сметка за нуждите на бъдещите поколения. Да се постигне устойчивост 

означава: (1) да се усили конкурентноспособността на сектора, (2) да се утвърдят 

екологосъобразни производствени практики, и (3) да се подобрят жизнените условия и 

икономическите възможности в селските райони. На практика това налага да се 



 

 

прекъсне връзката между субсидиите и обема на произвежданата продукция, което ще 

направи производството по-пазарно ориентирано и конкурентно, като едновременно се 

осигури необходимата стабилност на доходите. В същото време, в отговор на 

екологичните и социалните предизвикателства, получаването на селскостопанските 

помощи няма да е безусловно и ще зависи от спазването на т.н. „добри земеделски 

практики”. 

Заедно с това трябва да се има предвид, че различните измерения на 

устойчивото развитие не е лесно да бъдат съвместени. Многобройните регулации могат 

да влошат конкурентните позиции на европейското земеделие, особено в условията на 

продължаваща либерализация на търговията. Глобализацията на хранителната 

промишленост и на търговията също налагат свои изисквания относно контрола върху 

качеството на предлаганите продукти. От тази гледна точка създаването на опростена и 

ефективна регулаторна среда за агро-хранителния сектор е от съществено значение за 

конкурентноспособността на европейските производители. Изграждането на система за 

самоконтрол по хранителната верига в резултат на действието на пазарните фактори е 

възможен отговор на това предизвикателство. 

От политическа гл.т. е важно да се подчертае, че европейският модел на 

земеделие се основава на споделени обществени ценности. 

На първо място това е разбирането за мултифункционалната роля на 

земеделието. Това означава, че освен производството на храни и влакна, то предоставя 

едновременно други услуги за обществото – запазване на жизнени селски общности и 

развитие на инфраструктурата; селската заетост и регионалния баланс; поддържане на 

традиционния културен пейзаж, запазване на околната среда и биоразнообразието; 

хранителна сигурност и хуманно отношение към животните.  

На второ място, аграрната структура на европейското земеделие се 

характеризира с плуралистична структура на стопанските единици. Наред с фамилните 

стопанства функционират различни видове кооперативи, търговски дружества и пр. 

Различната правна форма, размер и организация на стопанската дейност е предпоставка 

за отчитане на местните условия и допринася за постигане на целите на европейското 

земеделие. 

Разбирането за устойчивото развитие означава, че селскостопанското 

производство следва да бъде едновременно конкурентноспособно, екологосъобразно и 

социално отговорно. Конкурентноспособността следва да се основава на прилагане на 

съществуващите знания и опит и на научните постижения и иновации, както и на 

подходящ бизнес климат. Особено важно е да се подчертае значението на 

производството на качествени продукт и спазването на високи стандарти за сигурност и 



 

 

здравословност на храните. И не на последно място създаването на предпоставки за 

пазарна ориентация на стопанската дейност в сектора. Екологосъобразните практики 

стават все по-важни и включват отговорности не само за запазване на околната среда, 

но и за намаляване на ефекта от глобалното затопляне. Социалните аспекти на 

селскостопанското производство са също толкова важни – предвид мястото му в 

селските икономики и факта, че е основен ползвател на земята, то следва да има главен 

принос за заетостта, доходите, създаването на привлекателни условия за живот, 

запазването на културното наследство и пр. 

Важна характеристика на европейското земеделие е стремежът към балансирано 

териториално развитие на сектора. Това включва както създаването на еднакви условия 

за развитие в отделните страни, така и целенасочена подкрепа за земеделските 

дейности в районите с природни ограничения, преди всичко в планинските райони. 

Отговорност пред потребителите – това е принцип, който придобива все по-

голямо значение. В тази област европейското законодателство е основано на принципа 

„от фермата до вилицата”, т.е. сигурността и качеството на храните трябва да се 

осигурява на всеки етап от хранителната верига.  

И последно, развитието на европейското земеделие се разглежда в неразривна 

връзка с развитието на селските райони. Взаимната връзка между тях и комплексният 

характер на проблемите изискват прилагането на интегриран подход за реализацията на 

целите на развитието. 

2. Разширението на ЕС и развитието на европейското селско стопанство 

Преговорите за членство в ЕС на страните-кандидати бяха особено тежки и 

продължителни в областта на земеделието. Причините за това са известни - сложната, 

скъпа и често противоречива ОСП на Съюза; големият относителен дял на земеделието 

в икономиката на кандидатите от гледна точка на БВП и заетостта; голямата 

политическа тежест на земеделското лоби в 15
-те

 настоящи члена на Съюза. 

Закономерно проблемът е привлякъл вниманието на изследователите - съществуват 

множество изследвания, но тяхната обща черта е, че се основават на твърде умерени 

предвиждания за изменението на действащата ОСП. Липсва анализ на новите 

възможности, които разширението на Изток създава за развитието на европейското 

земеделие. Възможности, които са напълно съвместими с постигането на целите на 

политиката, формулирани в „Програма 2000”. 

Когато изразяват своята позиция по отношение предизвикателствата пред ОСП 

вследствие разширяването, авторите от ЕС приемат като нещо неподлежащо на 

съмнение, че: 



 

 

- либерализацията на световната търговия със селскостопански стоки в средно 

срочен план ще бъде умерена; 

- в настоящите страни-членки липсват политически условия за принципно 

реформиране на ОСП; 

- основните пунктове на актуалната ОСП са неприкосновени в обозримо бъдеще; 

- тежестта от възникващите проблеми ще се поеме неизбежно от настоящите 

страни-членки; 

- успешното адаптиране на страните-кандидати към установените правила 

зависи преди всичко от техните собствени усилия. 

Логично не се поставя въпросът какво печели в областта на земеделието Съюзът 

от разширението на Изток? И все пак има ли такава потенциална печалба и може ли тя 

да се реализира? 

На първо място, това което е вярно за икономиката като цяло, е вярно и за 

земеделието - в дългосрочен план разширението е несъмнено икономически изгодно за 

Съюза вследствие създаването на общо икономическо пространство с почти 500 млн. 

потребители. При либерализирането на пазарите на стоки и производствени фактории, 

общите правила за стопанска дейност и общата валута ще позволят по-рационално 

разпределение на ресурсите, реализация на икономията от мащаба и засилване на 

конкуренцията („Програма 2000”, част втора, http://www.europe.bg/htmls). Разкрива се 

възможност за нова кооперация на производството на базата на сравнителните 

преимущества на отделните страни. 

На второ място разширението създава икономическите предпоставки за 

преодоляване на неоправданите различия в интензификацията на селскостопанското 

производство. То позволява на страните от Западна Европа да намалят натоварването 

на земеделската земя с торове, препарати, механизация и др. и да преминат към по-

подходящи, съобразени с техните природни условия и икономически реалности, 

сеитбооборот и продуктова структура. По този начин разширението на Изток 

допринася по един естествен начин за реализацията на прокламирания от ЕС стремеж 

към развитие на екологосъобразно земеделие. 

На трето място, най-сериозно опасение в сегашните страни-членки предизвиква 

значителният размер и ниската цена на работната сила в страните-кандидати. Това се 

счита едва ли не за "социален дъмпинг" на страните от ЦИЕ. 

Ако въпросът се разглежда от гледна точка на потребителите, т.е. на голямото 

мнозинство граждани на ЕС, евтината работна сила е предимство, тъй като усилва 

ефективността и конкурентноспособността на европейското земеделие, особено при 

трудоемките подсектори. При това източно-европейските земеделци произвеждат в 

http://www.europe.bg/htmls


 

 

собствената си страна, т.е. това е фактор за предотвратяване на масовата емиграция на 

Запад, каквито опасения се ширят сега.  

За страните от ЦИЕ пълноценното използване на трудовият им потенциал в 

селското стопанство би позволило по-безболезнена адаптация и запазване на 

традиционния начин на живот и култура в селските райони. 

Четвърто, капиталовата осигуреност на земеделието в страните от ЦИЕ е 

значително по-ниска от тази в ЕС. Стабилните икономически условия и по-

ефективното производство позволяват увеличаване на инвестициите както в 

производствения сектор, така и за развитието на селските райони. Това разкрива нови 

възможности пред кооперирането на производството, развитието на стокообмена и 

инвеститорите. 

Пето, трудно е да се оцени какво е влиянието на разширението върху 

производствената структура на земеделието в страните от ЦИЕ. Бавният и често 

мъчителен процес на окрупняване на стопанствата изглежда неизбежен за Полша, но 

това съвсем не е общовалидния случай. В други страни едрото производство на базата 

главно на наета земя ще запази важното си значение. Същественото е, че новата 

производствена структура се формира единствено под въздействието на пазарните сили. 

Именно това е факторът, който определя дуалистичната структура на земеделие в 

някои страни от ЦИЕ, състояща се от сектор от едри стопанства, специализирани в 

производството на зърнени и индустриални култури, което може да е 

конкурентноспособно на големи, компактни площи, и сектор от дребни стопанства, 

специализирани в производството на животновъдни и трудоемки растениевъдни 

продукти на основата на семейна организация на труда. Цялостното преструктуриране 

на земеделието с оглед формиране на преобладаващ сектор от жизнени фамилни 

стопанства изисква огромни инвестиции и от гл.т. на постигнатия резултат би било 

самоцелно. От друга страна развитието на предприемачеството в селското стопанство 

би допринесло за повишаване ефективността на европейското земеделие, като по този 

начин ще подпомогне посрещането на предизвикателствата на неизбежната в 

средносрочен план либерализация на световната търговия със земеделски продукти. 

Шесто, хранително-вкусовата промишленост в страните от ЦИЕ, в различна 

степен, е сравнително неконкурентноспособна. Това се дължи главно на слабости в 

качествените характеристики на продуктите, спазването на санитарно-хигиенните 

норми, опаковките и маркетинга. Въпреки това може да се очаква, че на базата на 

качествените суровини, евтината работна сила, инвестиции и новите пазарни 

възможности този бранш ще се развива успешно. Следователно той ще генерира 

устойчиво търсене на капитал, нужда, която ще се покрива главно от страните от ЕС-15. 



 

 

Същото, може би в още по-голяма степен, може да се твърди за инфраструктурата в 

земеделието- транспорт, съобщения, складове, пазари, тържища, борси, напояване, 

механизация и др. услуги, т.е. открива се още един инвестиционен пазар. 

В периода до присъединяването и в първите години на пълноправно членство 

балансът на търговията със селскостопански стоки между ЕС и страните-кандидати е 

положителен за Съюза. Въпреки асиметричните концесии предимството в 

производството, инфраструктурата, маркетинга и държавната подкрепа в страните от 

ЕС превалират над по-евтината продукция на страните от ЦИЕ. Това е особено 

изразено при търговията с преработени селскостопански продукти.  

Това състояние едва ли ще се окаже трайно. Разбира се, обръщането на 

тенденцията е възможно само при условие, че няма бариери между старите и новите 

членове. Това вероятно ще засегне интересите на производителите от настоящите 

страни-членки, но в същото време ще спечелят огромното мнозинство потребители, т.е. 

разширението би увеличило благосъстоянието в рамките на Съюза. 

Влиянието върху земеделския износ е трудно да се предвиди, но все пак може да 

се очаква, че страните от ЦИЕ, при равни други условия, ще имат сравнителни 

предимства по отношение експорта на главния външен пазар - този на Русия и другите 

страни от бившия СССР. Търсенето на този пазар се задоволява преди всичко от ЕС с 

неговото скъпо, силно субсидирано производство. Страните от ЦИЕ могат да поемат 

по-голяма част от този износ поради своята по-евтина продукция и по-ниски 

транспортни разходи. 

В крайна сметка разширението на ЕС на Изток създаде предпоставки за 

засилване конкурентните позиции на Европейското земеделие, стабилизиране на 

страните от ЦИЕ и нарастване благосъстоянието в рамките на целия Съюз. 

Реализацията на тези благоприятни възможности изисква промени в ОСП. Нейното 

реформиране трябва да изключва издигането на нови бариери между старите и новите 

членове, както и дискриминация по отношение подкрепата на земеделските 

производители. Само тогава тя би била действително обща. 

3. Общата селскостопанска политика – принципи, цели и развитие. 

Началото на Общата селскостопанска политика е анонсирано с договора за 

създаване на ЕИО. Исторически това е първата обща политика на ЕО, като с годините 

тя е играла важна роля за напредъка на интеграционните процеси.  

Главните принципи, на които е изградена ОСП, са: 

• Единство на аграрния пазар, 

• Общностни преференции, 



 

 

• Финансова солидарност. 

Принципът на единство на пазара означава, че селскостопанските стоки могат да 

се движат свободно, без всякакви ограничения, на територията на ЕО. Въвеждат се 

минимални цени на продуктите, поддържани чрез интервенционни механизми. Целта е 

да се защити производството от евтин внос и недостатъчно търсене.   

Общностните преференции означават, че преференциалният режим важи за 

която и да е стока, произведена в Общността. Вътрешното производство е защитено от 

конкурентен внос, както и от флуктуациите на световните цени, преди всичко чрез 

експортно-импортния режим. 

Принципът на финансовата солидарност изисква разходите за подкрепа на 

селскостопанското производство да се поемат от бюджета на ЕС. Всички страни правят 

финансови вноски, а набраните средства се разходват независимо от финансовия 

принос на отделните държави. 

Следва да се подчертае, че Общата селскостопанска политика на Европейския 

съюз се основава както на икономически, така и на социални съображения. Първите 

определят цели като повишаване на ефективността, пазарна стабилност и пр., докато 

вторите целят постигането на справедлив стандарт на живот за заетите в земеделието, 

т.е. жизнено равнище, сравнимо с това на другите социални групи, запазване на 

семейните ферми и изобщо на селските общности. 

Така формулираните цели на ОСП се постигат преди всичко чрез поддържането 

на цените на земеделските продукти в ЕС над нивото им на международните пазари. 

Отговорът на земеделските производители на благоприятните и стабилни ценови 

условия е впечатляващ - от хроничен недостиг на хранителни продукти в средата на  

50
-те

 години, ЕС се изправи пред нарастващи излишъци в средата на 80-те. ЕС постигна 

самоосигуряване с хранителни продукти /очевидно доминиращата политическа цел в 

тази област, въпреки че за нея почти не се споменава/ и се превърна в един от 

основните износители на земеделски стоки. Тези успехи обаче имат висока 

икономическа цена. 

На първо място, сметката за подкрепата се плаща от потребителите и 

данъкоплатците. Въпреки, че разходите за храна в страните от ЕС заемат сравнително 

малък дял от общите потребителски разходи и че с времето този дял намалява, от 

макроикономическа гл.т. това означава най-общо чисти икономически загуби и 

забавяне на икономическия растеж. Второ, възникването на огромни излишъци изисква 

тяхната реализация на международните пазари чрез използване на големи експортни 

субсидии. Подобна практика подтиска цените и засилва нестабилността на световния 

пазар, с което блокира възможностите за развитие на земеделието на развиващите се 



 

 

страни и уврежда интересите на традиционните страни-износители. Излишъците 

направиха неизбежно налагането на количествени ограничения върху производството и 

като последица големи административни разходи за тяхното поддържане. Трето, 

анализът показва, че високите вътрешни цени са абсорбирани от производствените 

разходи чрез капитализирането им в цената на земята. И четвърто, политиката на 

поддържане на цените прави едрите ферми още по-конкурентноспособни, което 

засилва тенденцията на концентрация на производството. 

Натрупващите се проблеми изискват промяна на ОСП. След 1992 г. се извършва 

преход от пряка пазарна подкрепа към система с по-голяма роля на директните 

субсидии (компенсации). Тези промени се считат от страните-членки за успешни, като 

се подчертава необходимостта от тяхното развитие (Мадрид, 1995, Европейски съюз). 

Концептуалното виждане на ЕС за целите на ОСП в началото на 21 век е 

изложено в документа „Програма 2000” (Европейска комисия, Брюксел, 1997) по 

следния начин: 

- нарастваща вътрешна и външна конкурентно способност, която да позволи на 

европейските производители да се възползват от положителното развитие на 

световните пазари; 

- хранителна сигурност и качество като фундаментални задължения към 

консуматорите; 

- осигуряване на справедлив стандарт на живот на земеделските общности и на 

стабилност на фермерските доходи; 

- интегриране на целите на екологичната политика в ОСП; 

- подпомагане на устойчивото земеделие; 

- създаване на алтернативни възможности за работа и доходи на фермерите и 

техните семейства; 

- опростяване на съюзното законодателство. 

Така формулираните цели създават възможност за преобладаване на социалните 

проблеми и тези, свързани с околната среда в ОСП. Но няма съмнение, че основа на 

земеделската политика на Съюза ще остане непроменена - запазване на постигната 

продоволствена сигурност чрез значителна подкрепа на земеделските производители. 

Промените засягат средствата и механизмите на тази подкрепа и са предизвикани от 

необходимостта от преодоляване на натрупаните вътрешни противоречия, изпълнение 

на поетите ангажименти по линия на Световната търговска организация и от 

предизвикателствата на разширението на Европейския съюз на Изток. 

Постигането на поставените цели изисква създаването на по-пазарно 

ориентирано земеделие, т.е. освобождаване на търсенето и предлагането от прекомерна 



 

 

намеса, както и обвързване на субсидиите със спазването на екологични и стандарти за 

качество и сигурност на храните. 

4. Последната реформа на ОСП 

Приетите решения за реформиране на ОСП на ЕС от месец юни 2003 г., могат да 

се резюмират в няколко пункта: 

• рационализиране на системата за субсидиране на производството чрез 

въвеждане на едно единствено плащане на ферма, несвързано с вида на произвежданата 

продукция; 

• обвързване на плащанията със спазването на екологични, за хранителна 

сигурност, за поддържане на здравния статус на животните и растенията и за 

отглеждане на животните стандарти, както и изисквания за поддържането на 

земеделските земи; 

• усилване на политиката за развитие на селските райони чрез заделяне на 

повече финансови средства и въвеждане на нови програми, вкл. и за подпомагане на 

фермерите да прилагат новите производствени стандарти от 2005 г.; 

• намаляване на директните плащания за по-големите ферми (5% за субсидии 

над 5 хил. евро) с цел освобождаване на средства за финансиране на новата политика за 

развитие на селските райони; 

• въвеждане на механизъм, гарантиращ спазването на тавана на финансовите 

разходи, фиксирани до 2013 г.; 

• преразглеждане на пазарната политика на ОСП. 

Промените изменят начина, по който се подпомага европейското земеделие. 

Целта е приближаване на ОСП до интересите на потребителите и данъкоплатците, като 

се създадат предпоставки пазарните сигнали да определят какво и колко да 

произвеждат фермерите. За да се постигне това, по-голямата част от субсидиите ще се 

плащат независимо от обема и вида на произведената продукция. Тези помощи не са 

безусловни, т.е. изплащането им е свързано със спазването на определени 

производствени стандарти. Счита се, че реформата ще направи европейските фермери 

по-конкурентноспособни и пазарноориентирани, като в същото време ще съхрани 

стабилността на доходите, както и че ще усили позицията на ЕС на преговорите в 

рамките на СТО.  

Няма съмнение, че реформата преодолява някои от слабостите и противоречията 

на ОСП. В същото време, сама по себе си, тя не облекчава адаптирането и 

интегрирането на селското стопанство на новите страни-членки, защото: 



 

 

• консолидирането на подкрепата по отделни продукти в единично плащане за 

дадена стопанство позволява на фермерите сами да определят какво да произвеждат. В 

същото време размера на субсидията се определя на основата на сумите, получени през 

даден базов период –2000-2002 г. Това означава запазване на неравенството в 

подкрепата на производството и икономически загуби поради нерационална алокация 

на ресурсите. Последиците за страните от Източна Европа са най-неблагоприятни, тъй 

като през референтните периоди селското им стопанство е работило под естествения си 

потенциал; 

• обвързването на помощите със спазването на европейските стандарти за 

селскостопанско производство и хранителна сигурност, мотивирани с отговорността 

към потребителите и мултифункционалната роля на земеделието, поради липсата на 

опит и недостига на институционален капацитет, подчертава неблагоприятното 

положение на производителите от новите страни-членки. Отделен проблем са тежките 

административни разходи. Ето защо, наред с тези безпорно необходими изисквания, е 

рационално създаването на интегрирано европейско земеделие с равно положение на 

фермерите от отделните страни. Това би позволило да се намали натоварването на 

земята в Западна Европа и модернизация на сектора в новоприсъединените страни, т.е. 

създаването на по-конкурентноспособно, екологосъобразно и социално отговорно 

селскостопанско производство, което е и прокламираната цел на ОСП; 

• усвояването на средствата за развитие на селските райони в частта им за 

преструктуриране на производството в новоприетите страни се затруднява от 

предопределената по-ниска конкурентноспособност на производството и неизбежното 

бюрократизиране на процеса. 

От гл. т. на страните от Централна и Източна Европа последната реформа на 

ОСП се преценява като необходима и позитивна стъпка, създаваща условия за по-

жизнено и конкурентноспособно селскостопанско производство. В същото време 

определянето й като нова ера в земеделската политика изглежда пресилено. 

5. Преглед (Health check) на ОСП 

През ноември 2000 г. Комисията на ЕС взе решение за провеждане на преглед на 

ОСП, чиято цел е да се направи оценка на приложението на реформата от 2003 г., както 

и да предложи мерки за приспособяване на европейското земеделие към променените 

условия. Общият извод е, че реформата  има положителен ефект върху европейското 

земеделие, като е създала условия за по-конкурентноспособно производство и 

премахване на свръхпроизводството на някои продукти. На основата на прегледа една 

година по-късно са взети решения за модернизиране и опростяване на ОСП, които да 



 

 

създават предпоставки за по-пазарно ориентирано поведение на фермерите и за отговор 

на новите предизвикателства, свързани преди всичко с климатичните промени., но 

също така с управлението на водите и производството на биоенергия. Като други 

предизвикателства са определени реконструкцията на млечния сектор и иновациите 

като средство за противодействие на последиците от климатичните промени.  

Прегледът на състоянието на ОСП позволи да се вземат следните по-важни 

решения: 

• Постепенно премахване на млечните квоти. Това ще стане чрез увеличаване на 

квотите с 1% годишно до 2015 г., когато изтича срока им на действие. 

• По-пълно откъсване на помощта от производството чрез премахване на по-

голяма част от възможностите за продуктово обвързана подкрепа. 

• По-големи възможности за подкрепа на секторите със специфични проблеми. 

До 2008 г. 10% от пакета за директни плащания можеше да се ползва за мерки за 

подобряване качеството на продукцията или опазване на околната среда в съответния 

сектор. След тази дата тези средства могат да се ползват и в други сектори за 

подпомагане на производители на мляко, месо и ориз, за такива в райони с 

неблагоприятни условия за земеделска дейност, за застраховане и пр. 

• Запазване на СЕПП до 2013 г. Страните, които прилагат тази схема, могат да я 

ползват до 2013 г. 

• Модулация на земеделските помощи. До 2008 г. 5% от земеделските помощи за 

стопанствата със субсидия над 5 000 евро се пренасочват към ІІ стълб. Д0 2012 г. този 

процент ще достигне 10. 

• Премахване на задължителното оставяне на 10% от ползваната земя под угар. 

В условията на откъсване на подкрепата от производството тази мярка е логична. 

• Изискванията за кръстосано съответствие, чиято цел е спазването на стандарти 

за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и за качество на 

продукцията, се опростяват и допълват по отношение опазването на водите.  

• Намаляване на възможностите за пазарна интервенция с цел по-пълно 

съобразяване на производството с пазарните сигнали. 

• Премахване на премията за енергийните култури.  

Мерките като следствие от прегледа на ОСП са в съответствие с общата посока 

на реформата, насочена към откъсване на подкрепата от производството и повишаване 

ролята на пазара като регулатор на стопанската дейност в сектора. 

 

 



 

 

6. ОСП след 2013 г. – основни пунктове  

Официалната позиция на Комисията на ЕС относно бъдещата ОСП на ЕС (която 

има характер на основа за консултации) е обявена през ноември 2010 г. на основата на 

широка дискусия с участието на заинтересованите страни. Отбелязано е, че 

преобладаващото виждане за стратегическите цели на ОСП в периода до 2020 г. могат 

да се обобщят в три пункта: 

• Съхраняване и развитие на производствения потенциал на земеделието на ЕС с 

оглед гарантиране на продоволствената сигурност на гражданите на Съюза и приноса 

на Общността за посрещане на нарастващото търсене на храни в световен мащаб; 

• Подкрепа за селскостопанските общности, които предоставят качествена, 

стойностна и разнообразна храна, произведена при спазване на високи стандарти за 

опазване на околната среда, хуманно отношение към животните, грижа за 

общественото здраве и пр. В същото време селскостопанската дейност ще бъде от 

ключово значение за запазване на селската среда и за устойчиво управление на 

природните ресурси; 

• Утвърждаване на разбирането, че земеделието като стопанска дейност е важен 

фактор за запазване на жизнени селски общности чрез приноса си за заетостта, 

доходите, териториалното развитие и околната среда. 

Счита се, че политиката трябва да бъде по-целенасочена към подобряване на 

конкурентноспособността и повишаване на ефекта от провежданите публични 

политики относно продоволствената сигурност, изменението на климата и опазването 

на околната среда, както и за постигането на социален и териториален баланс. От тази 

гл.т. ЕС ще се стреми към, по отношение на Първия стълб, по-справедливо и 

екологосъобразно разпределение на подкрепата, а за втория стълб – акцент върху 

мерките за повишаване на конкурентноспособността и иновациите, околната среда и 

последиците от климатичните промени. Земеделските помощи следва да се насочат към 

активните фермери и компенсирането за предоставените публични услуги. Резултатът 

от приложението на бъдещата ОСП ще бъде „...териториално и екологично 

балансирано селско стопанство в ЕС в рамките на отворена икономическа среда” 

(съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Общата селскостопанска 

политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на 

хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс, Брюксел, 

14.11.2010).  



 

 

Предизвикателствата пред европейското земеделие се свързват на първо място с 

нарастващото търсене на храни в световен мащаб и способността на европейското 

земеделие да отговори на това развитие. В условията на все по-интегриране пазари 

европейското земеделие следва да подобрява своята конкурентноспособност, често 

пъти в условията на несигурност. На второ място, земеделието следва да увеличава 

приноса си за запазването на околната среда и да допринася за смекчаване на 

последиците от глобалното затопляне чрез въвеждане на нови технологии, 

позволяващи ефективно използване на ресурсите, фиксиране на въглеродния диоксид в 

почвата и пр. И трето, конкурентният и динамичен селскостопански сектор е основа на 

жизнеността на селските икономики и общности, особено за отдалечените и планински 

райони, следователно е от основно значение за постигане на териториален баланс в 

развитието.  

Резултатният отговор на предизвикателствата пред развитието на европейското 

земеделие внася нови акценти в ОСП. 

На първо място това засяга целите на политиката. Тя следва да създаде 

предпоставките за: 

• Жизнеспособно производство на храни, което ще се постигне чрез подпомагане 

на доходите на земеделските стопанства поради ниската рентабилност в сектора; 

подобряване на конкурентноспособността на сектора и увеличаване на стойностния му 

дял му в хранителната верига; компенсиране на по-високите производствени разходи в 

районите с природни ограничения за селскостопанска дейност. 

• Устойчиво управление на природните ресурси и на дейностите, свързани с 

промените в климата. Това изисква гарантиране на устойчиви производствени практики 

и непрекъснатост в предоставянето на свързани с околната среда обществени блага, 

насърчаване на съобразен с околната среда растеж чрез иновации, изпълнение на 

мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях. 

• Балансирано териториално развитие чрез подкрепа за заетостта в селските 

райони и поддържане на социалната структура на селските райони; подобряване на 

икономиката в селските райони и насърчаване на диверсификацията; осигуряване на 

възможност за структурно разнообразие в производствените аграрни системи, 

подобряване на условията в малките стопанства и развитие на местните пазари. 

На второ място стоят проблемите за средствата за реализация на политиката. 

Ключово значение в това отношение имат директните плащания, чрез които се насочва 

преобладаващата част от подкрепата. Комисията признава необходимостта от 

преразпределението, модернизирането и по-доброто насочване на помощите, като в 

същото време подчертава, че е необходим подход, чрез който да се избегнат резките 



 

 

промени, които могат да имат неблагоприятен ефект върху някои региони или 

производствени системи. Бъдещата организация на преките плащания би могла да се 

основава на следните основни пунктове: 

• Базисно подпомагане на доходите, осигуряващо еднакво ниво на подкрепа на 

земеделските производители в дадена страна (или район) от ЕС при спазване на 

изискванията за кръстосано съответствие. Възможност за въвеждане на горна граница 

за подкрепата на едно стопанство. 

• Въвеждане на екологичен компонент в директните плащания. 

• Подкрепа на производството в райони със специфични природни ограничения 

за селскостопанска дейност под формата на плащания на площ в допълнение на 

помощта по ІІ стълб. 

• Продуктово обвързана помощ може да се запази в определени граници (за 

райони, добиви или глави добитък) при специфични условия в някои райони. 

• Въвеждане на опростена схема за подпомагане на малките земеделски 

стопанства. 

• Опростяване на правилата за кръстосано съответствие. 

По вторият инструмент на политиката – пазарните мерки, се предвижда 

усъвършенстване на механизмите за интервенция, премахване на млечните квоти през 

2015 г. и мерки за подобряване функционирането на веригата за предлагане на храни 

чрез засилване пазарната сила на фермерите и промени в регулаторната рамка. 

Не се заявяват значими промени на целите и мерките на ІІ стълб на ОСП – 

развитието на селските райони. Запазва се групирането на мерките в три оси – първата, 

насочена към подкрепа на конкурентноспособността на сектора чрез преструктуриране 

и поощряване на иновациите; втората – мерки за устойчиво управление на природните 

ресурси, и третата – обхваща проблемите на подобряването на условията на живот в 

селските райони. 

В крайна сметка Комисията счита, че има три варианта за промени на ОСП: 1. 

Постепенни промени, внасящи корекции в някои области; 2. Реформа и основна 

преработка на политиката с цел постигане на по-голяма целенасоченост и резултатност 

на мерките, и 3. По-всеобхватна реформа, включваща преход към постигане на 

екологични цели и такива, свързани с промените в климата, както и постепенен отказ 

от подкрепата на доходите и ограничаване на пазарните интервенции. 

Въпреки, че позицията на Комисията предлага три варианта за подход към 

промените в ОСП, това не означава, че въпросът е изчерпан. Защото по-скоро тя 

съдържа предложения какво трябва да се направи, но не и как това да се постигне. По-

скоро тази позиция е изходен пункт за по-конкретни решения. 



 

 

7. Земеделската подкрепа – възможности и ограничения 

Предложените три варианти, с известни условности, обхващат главните 

възможности за промени в ОСП за следващия програмен период -2013-2020 г. Това, 

разбира се, ще бъде политическо решение, но изходната му предпоставка следва да е 

анализа на икономическите основи на отделните политически опции. 

Преди да се анализират плюсовете и минусите на отделните варианти за 

развитие е уместно да се коментира в общ план целите и инструментите .на 

селскостопанските помощи. 

Един от основните аргументи в полза на земеделската подкрепа е твърдението, 

че селскостопанските доходи са по правило по-ниски от тези в другите дейности, 

следователно те трябва да бъдат компенсирани. На пръв поглед това изглежда логично 

– значителна част от доходите на фермерите в ЕС имат за източник земеделската 

подкрепа, сега главно чрез преките плащания. Но мнозина автори подчертават, че за 

по-продължителен период картината е различна –фермерските доходи са наистина по-

ниски, но доходите на домакинствата не се различават съществено от тези в другите 

сектори (Compensation Payments in EU Agriculture, Johan F.M. Swinnen, LICOS Centre 

for Institutions and Economic Performance& Department of Economics,University of Leuven 

(KUL)&Centre for European Policy Studies,Brussels). Което показва, че нарастващ дял от 

домакинските доходи имат за източник неселскостопански дейности. Това е резултат от 

постепенното интегриране на селските райони в общата икономическа структура. В 

действителност, доходите на заетите в земеделието зависят преди всичко от нивото им 

в другите стопански сектори. Не по-различен е ефекта върху заетостта в сектора. Броят 

на заетите намалява въпреки значителната селскостопанска подкрепа.  

Причината за ограниченото влияние на земеделските помощи върху доходите и 

заетостта в земеделието е разпределението посредством пазарния механизъм на 

субсидиите сред други икономически агенти –доставчици, преработватели, търговци, 

собственици на земя, потребители и др. В сравнение с ценовата подкрепа единното 

плащане намалява, но не премахва тези негативни ефекти. Тъй като е свързано с 

ползването на земята, то предизвиква силно нарастване на цената й. Освен това следва 

да се подчертае, че помощите за отделните стопанства зависят от обема на 

произвежданата продукция (в старите страни-членки поради прилагането на т.н. 

исторически подход) или площта на ползваната земя (в новите страни-членки). Което 

означава, че подкрепата се насочва в по-голяма степен към големите стопанства. И 

обратно, стопанствата с най-ниски доходи получават най-малка част от подкрепата.  



 

 

Без съмнение откъсването на помощите от производството силно намалява 

деформациите на пазара в сравнение с пряката ценова подкрепа. В същото време тези 

плащания облагодетелстват екстензивните и ниско рисковите производствени системи. 

Преките плащания решиха проблема със свръхпроизводството, но в същото време 

влияят в значителна степен върху производствените решения и поведението на 

фермерите. Възниква въпроса доколко нивото и организацията на преките плащания е 

определяща за конкурентноспособността на селскостопанското производство на 

отделните страни и в отделните подотрасли, т.е. до каква степен и при какви условия те 

са съвместими с принципа на справедливата конкуренция. 

ОСП в областта на стабилизацията на пазарите е отражение на деструктивното 

действие на ценовите колебания в сектора. Използването в миналото на гарантирани 

цени е намалило ценовите амплитуди, но на много висока икономическа цена 

вследствие деформирането на пазарния механизъм. Това е причината за постепенното 

ограничаване на интервенционните намеси. Освен това прилаганите директни 

плащания не водят до преки пазарни деформации и по-скоро осигуряват известна 

стабилност на доходите доколкото те имат гарантиран характер и не зависят от 

производството. Въпреки това въздействието им е далеч от това на истинска мрежа за 

сигурност, защото размерът им е постоянен и не зависи от нивото на реализираните 

доходи. Ще отбележим, че дори в това отношение действието на преките плащания не е 

безпроблемно – на практика гарантираните плащания намаляват стимулите за 

управление на риска в земеделието, например чрез нови технологични решения, 

напояване, използване на пазарните механизми (фючърси), застраховане и пр. Освен 

това още веднъж трябва да се отбележи, че големите стопанства ще получат най-големи 

помощи, макар че това изглежда парадоксално от гл.т. на прокламираната цел. 

Вторият аргумент за земеделските помощи е необходимостта от постигане на 

хранителна сигурност и следователно от създаване на условия за жизнеспособно 

земеделие. Вече посочихме, че голяма част от подкрепата се абсорбира от други 

икономически агенти по хранителната верига. Когато плащанията са свързани с 

дейност на наета или арендувана земя, то тогава по-голямата част от помощта се 

капитализира в цената на земята. Очевидно това не обслужва нито политиката на 

подкрепа на доходите, нито допринася с нещо за хранителната сигурност – по-скоро 

обратното. Освен това високите цени на земята пречат на преструктурирането на 

сектора и навлизането на нови стопански агенти в този сектор. Редица изследвания 

показват, че при премахване на директните плащания селскостопанското производство 

има достатъчно пространство, за да се приспособи, на първо място за сметка на 

намаляване на цената на земята. Като цяло се счита, че производството на 



 

 

селскостопански продукти в този случай няма да се измени съществено, но рентата и 

доходите от труд ще намалеят (CAP Reform and Agro-food complex Analyses and 

Conclusions of Scenar 2020-II Study for EC, DGAgri ,Hans van Meijl (LEI-WUR), ECNC, 

LEI-WUR, ZALF).Посоченото изследване също така съдържа извода, че вероятно при 

тези условия селскостопанската дейност ще се съсредоточи в районите с най-

благоприятни условия, но на този ефект може да се противодейства с други, по-

целенасочени инструменти. 

Приведените по-горе аргументи относно ефекта на земеделските помощи върху 

доходите, заетостта и хранителната сигурност подчертават факта, че самата подкрепа 

има своите икономически ограничения. В същото време следва да е ясно, че големите и 

неподготвени промени могат да предизвикат сътресения, като по този начин 

компрометират необходимите реформи. Необходим е подход, който гарантира 

приемственост, но и който отчита новите икономически реалности и предизвикателства 

пред европейското земеделие. От тази гл.т. могат да се направят някои първи 

коментари относно формулираните в Съобщението цели на политиката. 

Първата стратегическа цел е гарантиране на продоволствената сигурност на 

гражданите на Съюза и по-голям принос за посрещане на нарастващото търсене на 

храни в световен мащаб. Най-голям принос за това ще има очакваното трайно 

повишаване на цените на земеделските продукти. Всичко друго има спомагателен 

характер и подлежи на преценка за необходимостта му. Декларираната подкрепа за 

повишаване на конкурентноспособността на европейското земеделие изисква по-

голяма яснота. Ако това повишаване е резултат от модернизации и иновации 

вследствие по-добро използване на ресурсите, то следва да се подкрепи. Но ако 

конкурентноспособността се дължи на подкрепа на производството, то тя едва ли би 

имала устойчив характер. Освен това не е ясно как се вижда повишаването на дела на 

земеделието в стойността на продуктите по хранителната верига – това би могло да се 

постигне ако не единствено, то преди всичко чрез подобряване на пазарната и бизнес-

среда. 

Втората цел на ОСП, свързана с устойчивото управление на природните ресурси 

и дейностите, свързани с климатичните промени, е без съмнение икономически 

обоснована и политически коректна. Пазарният механизъм не може да даде сам по себе 

си отговор на проблемите в тази област и публичната намеса е оправдана и 

необходима. Изключителното разнообразие на условията за селскостопанска дейност и 

на въздействието им върху околната среда изискват добре целенасочени и често пъти 

със специфичен характер мерки. Защото запазването на природните ресурси изисква 

различни разходи в отделните райони и стопанства, което поставя въпроси пред 



 

 

въвеждането на зелен компонент в директните плащания. Следователно подкрепата за 

прилагането на природосъобразни производствени практики би трябвало да остане 

предимно в полето на ІІ стълб на ОСП, като се засилят възможностите за 

самостоятелни решения на отделните страни и региони.  

Що се отнася до декларираните цели за постигане на териториален баланс в 

развитието, то тази цел съответства на необходимостта от интегриран подход при 

провеждането на секторната и местната политика. Мястото на тези мерки е във ІІ стълб, 

но мащаба на задачите изисква усилване на финансовия ресурс. И също толкова важно 

– по-добра координация с другите структурни програми и фондове на ЕС, както и с 

националната регионална политика. 

Като цяло може да се отбележи, че очертаните сериозни предизвикателства пред 

европейското земеделие изискват по-целенасочена политика, което само по себе си е 

предпоставка за повишаване на нейната ефективност. Главните пунктове на така 

очертаната бъдеща политика носят белезите на компромис и преобладаване на 

текущите пред дългосрочните интереси и решения.  

В допълнение трябва да се отбележи, че в документа не става въпрос за два 

основни пункта на актуалната ОСП – на каква основа ще се определят националните 

пакети за подкрепа и как те ще се разпределят в отделните страни. 

8. Алтернативни варианти за развитие на ОСП за периода 2013-2020 г. и 

въздействието им върху европейското земеделие – предимства и недостатъци. 

Споменатите три варианти за промяна в ОСП следва логиката на ‘Update of 

Analysis of Prospects in the Scenar 2020 Study’ Final report, ECNC, LEI, ZALF, 2009. В 

доклада , изготвен по поръчка на ГД ”Земеделие” на Комисията на ЕС, се разглеждат 

три сценария за развитие на ОСП за периода 2013-2020 г. и се прави оценка на 

очакваните резултати от приложението им. Първият, или препоръчителен, вариант 

предвижда 20% намаление на бюджета на ОСП в реално изражение (запазване на 

номиналния размер), балансиран пазар, т.е. стокови интервенции до 2% от вътрешното 

потребление, приложение на SPS и пълно отделяне на помощите от производството, 

30% намаление на ДП в номинално изражение, нарастване на средствата в ЕЗФРСР със 

105%. Вторият, или консервативният вариант предвижда също намаление с 20% на 

бюджета на ОСП в реално изражение, запазване на действащата интервенционна 

система, еднакви плащания на хектар (регионален модел) на национално ниво, 

обвързани национални доплащания, 15% намаление на ДП в номинални цени, 

нарастване на средствата в ЕСФРСР с 45%. Третият вариант е построен върху 

допускането на либерализация на ОСП – намаляване със 75% на бюджета на ОСП в 



 

 

реално изражение, премахване на интервенционните намеси, премахване на директните 

плащания, нарастване на средствата в ЕСФРСР със 100%, премахване на вносните мита. 

Главните резултати от изследването могат да се обединят в няколко пункта: 

• Алтернативните сценарии за селскостопанска политика изглежда имат слаб 

ефект върху общата селскостопанска продукция, с изключение на животновъдните и 

смесени стопанства 

• Либерализацията на политиката би могла да: 

- Въздейства върху нивото на производство преди всичко чрез повишения 

пазарен достъп, отколкото поради отсъствието на подкрепа на доходите 

- Демонстрира значителен ефект върху нивото на доходи и стойността на 

активите, преди всичко на земята (това би могло да улесни процеса на приспособяване) 

• На регионално ниво ефектът ще се прояви неравномерно: 

- Либерализацията ще предизвика интензификация на производството в по- 

конкурентноспособните райони и екстензификация в другите 

- Успехът на приспособяването на селскостопанското производство ще зависи от 

местната икономическа и социална ситуация 

• Нарастващ брой селски райони ще стават все повече зависими от други 

икономически сектори и развитието им ще се определя от фактори извън селското 

стопанство. 

Може да се обобщи, че очакваните промени в ОСП ще имат по-голямо 

въздействие върху нивото на доходите и броя на стопанствата, отколкото върху 

равнището на производството. Цената на земята и в по-малка степен заплащането на 

труда играят ключова роля за абсорбиране на негативното въздействие от промените в 

ОСП и търговската политика и в поддържането на селскостопанското производство. 

Премахването на подкрепата на доходите ще има силен негативен ефект върху 

доходите и броя на стопанствата. 

В крайна сметка, от гл.т. на бъдещата политика е важно да се отбележи,че: 

• Процесът на структурно развитие в земеделието е фактор с дългосрочно 

въздействие, чието проявление не зависи от наличието или отсъствието на промени в 

секторната политика 

• Разширението на Съюза има за резултат нарастване на структурното 

разнообразие – биполярна структура в някои страни и др., което подчертава значението 

на структурното развитие, вкл. и от гл.т. на въздействието на ОСП 

• Животновъдството, особено млечното, е изправено пред сериозни 

предизвикателства 



 

 

• Алтернативните варианти за политика имат слаб ефект върху производството. 

В същото време последиците за някои региони могат да са сериозни 

• Либерализацията на търговските условия и премахването на подкрепата биха 

имали по-голямо въздействие върху доходите, отколкото върху производството. 

Сравняването на ефекта от приложението на алтернативните политики показва 

дилемата пред ЕС – да запази в общи линии настоящата ОСП, като направи 

възможното за нейното рационализиране, или да премине към либерализация, която ще 

намали разходите, но ще доведе до намаляване на доходите и цената на земята и до 

западане на земеделието и изоставяне на земи в районите с природни и други 

ограничения за селскостопанска дейност. Очевидно вторият подход има висока 

икономическа, социална и политическа цена и е не само неприемлив, но и 

нереалистичен, поне в средносрочен план. 

9. Предизвикателства пред организация на директните плащания след 2013  

След 1990 г. директните плащания са главния инструмент за подкрепа на 

селскостопанската дейност в ЕС. В началото те са имали характер на компенсаторни 

плащания за намалената ценова подкрепа и са били свързани с ползваната земя и броя 

на животните. От 2003 г. тези плащания са отделени от производството, което е в 

съответствие с пазарноориентираните реформи в ОСП. Това е създало предпоставки за 

повишаване на конкурентноспособността, като в същото време подкрепата на доходите 

е съдействала за изграждане на жизнеспособно земеделие. Обвързването на директните 

плащания със спазването на добрите земеделски практики, т.е. запазването на 

природните ресурси, им придава в известна степен характер на възнаграждение за 

предоставени обществени блага. 

Фиг. 39 Дял на директните плащания в селскостопанския факторен доход (2007-2009 

ср.), % 
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Източник: ГД „Земеделие”, МЗХ; Евростат (CAP post 2013 Impact Assessment, Annex 

3: Direct Payment) 

 

Значението на преките плащания се подчертава от факта, че за периода 2006-

2008 г. те представляват 27% от селскостопанския доход в ЕС (Комисия на ЕС, ГД 

„Земеделие”, 2011). При това трябва да се подчертае, че делът на преките плащания 

има значителни различия за отделните страни, региони и сектори. 

Фиг. 40 Средни плащания на площ и стопанство по страни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ГД „Земеделие”, Комисия на ЕС 
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Най-важната характеристика на преките плащания е прекъсването на връзката 

между земеделската подкрепа и производството. Това позволи производствените 

решения на фермерите да се определят от пазарните сигнали, като по този начин стана 

възможно премахването на продуктовите излишъци. В резултат „цената” на 

земеделската подкрепа намаля, като едновременно с това се създадоха предпоставки за 

нарастване на конкурентноспособността на европейското селско стопанство. В същото 

време може да се счита, че директните плащания изпълняват успешно функциите си за 

подкрепа на доходите, както по отношение на тяхното ниво, така и като принос към 

тяхната стабилност, като по този начин създадоха предпоставки за запазване на 

земеделските дейности по териториално балансиран начин и запазването на околната 

среда. От друга страна не може да се подминат съществуващите проблеми, свързани с 

неравното разпределение на помощите между страните и фермерите, както и тяхната 

целенасоченост като предпоставка за по-висока ефективност. 

Фиг. 39 по-горе ясно демонстрира значителните различия в директните 

плащания на хектар между отделните страни и групи страни. Нивата на преките 

плащания са определении на основата на получаваната подкрепа в миналото, а за 

новите страни-членки – пак на исторически принцип на базата на произведената 

продукция през референтния период – 2000-2002 г. Прието е, че това е най-добрия 

начин подкрепата да отразява условията за производство в отделните райони и 

стопанства, както и най-неутралния по отоношение въздействието върху стойността на 

селскостопанските активи. От политическа гл.т. това е било реалистичното решение. 

Вече в 2011 г. земеделските стопанства имат различна продуктова структура на 

производството, т.е. директните плащания са изгубили връзката си с производството в 

миналото. Освен това подкрепата в новите страни членки е определена на основата на 

продукция, произведена при съвсем различни икономичиески условия (например ниско 

ниво на земеделска подкрепа). В резултат равнищата на подкрепа чрез директните 

плащания се оказват необосновани както за отделните стопанства, така и за страните.  

Неравномерното разпределение на ДП между бенефициентите предизвиква 

множество въпроси, въпреки, че то произтича от принципа на определяне на 

подкрепата (исторически подход) и структурата на стопанствата. Като цяло в ЕС 20% 

от фермите получават 80% от помощите. Естествено в тези 20% са големите ферми, 

които реализират икономии от мащаба, и които по тази причина не би трябвало да 

получават пропорционална на обема на продукцията в миналото или на ползваната 

площ подкрепа. В този случай подкрепата не може да бъде приета като такава за 

доходите в съответното стопанство. Близък по същността си е и проблема с директните 

плащания за т.н. неактивни фермери, т.е такива, които получават помощи без да 



 

 

извършват или пък извършват в ограничени мащаби селскостопанска дейност. В този 

случай е необходимо дефинирането на понятието „активен фермер”, което да определи 

кръга на допустимите за подкрепа производители. 

Фиг. 41 Разпределение на директните плащания по стопанства в България през 2009 г. 
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Източник: ДФ „Земеделие”. http://www.dfz.bg/ 

Съществуват необходимост от повишаване на ефективността, т.е. от постигането 

на резултати, от обвързването на ДП с опазването на околната среда. В момента нивото 

на ДП зависи от исторически критерии и логично е по-високо в по-плодородните 

райони, без да има връзка с конкретни изисквания по отношение на околната среда. В 

това отношение необлагодетелстваните райони са ощетени, тъй като изискват повече 

разходи за запазване на по-уязвимата околна среда. За да не бъдат приемани като 

допълнителна административна тежест спазването на изискванията за „кръстосано 

съответствие” следва да получат съответна компенсация. 

Нуждата от опростяване на организацията на ДП също следва да получи отговор. 

Например от съществено значение е въпросът за преминаването на плащания по 

системата SAPS към SAP. Без съмнение това ще представлява нова допълнителна 

административна тежест за новите страни-членки и следва да се претеглят внимателно 

ползите и разходите от този преход.  

10. Варианти за преразпределение на ДП между страните от ЕС 

Преди да анализираме някои от предлаганите варианти е необходимо още 

веднъж да подчертаем, че изходната база на тези разчети се основава на подкрепа, 



 

 

определена на базата на исторически подход, т.е.от обема на производството през даден 

референтен период. С други думи нивото на подкрепа чрез ДП в отделните страни не е 

определено на база на стопанска дейност, реализирана в условията на единен пазар с 

общи правила и условия за стопанска дейност (между стари и нови страни-членки, но и 

за страните в двете групи). Освен това следва да се отбележи, че всики разсъждения по 

въпроса от съобщението на Комисията изхождат от твърде неясния аргумент за «по-

справедливо» разпределение на плащанията. Разбира се, могат да се разиграят стотици 

варианти, повече или по-малко реалистични.  Какво, като главни опции, се предлага в 

това отношение?  

• Равно плащане на хектар (flat rate) 

На пръв поглед атрактивно предложение. На практика би означавало голямо 

преразпределение на подкрепата, като страните с интензивно земеделие (по правило 

южните и с развито животновъдство) ще бъдат силно губещи, докато тези с голяма 

земеделска площ и екстензивно производство и сравнително ниска подкрепа на хектар 

ще печелят (Прибалтийските, Полша и Румъния).  

Равната подкрепа на хектар игнорира различията в земеделските ситеми, 

икономичеките и екологичните условия. Освен това би предизвикала разрушителни 

процеси в земеделието на някои страни. Не създава предпоставки за създаване на по-

добра конкурентна среда. От политичека и икономическа гл.т. е неприемлив. 

• Прагматичен подход.  

Всички страни получават най-малко 80% от средното плащане в ЕС, като 

необходимите средства за това ще бъдат за сметка пропорционално на пакетите на 

страните с плащания над средното.  

Преразпределението при този вариант е значително по-малко от това при 

предходния. Няма никакъв критерии, които би дал аргументи в полза на такова 

решение. Това би довело до уравновиловка в подкрепата без оглед на конкретните 

условия в отделните страни. Варианта е неприемлив за България. 

• Използване на обективни критерии 

Използването на такива критерии се основава на аргументи за отчитане на 

приноса на страните към бюджета на общността и необходимостта от по-висока 

ефективност и целенасоченост на подкрепата. Вариантите и тук са много, а 

последиците от използването им различни за отделните страни, което прави 

постигането на съгласие по въпроса проблематично. Най-честите предложения са за 

изолзване на: 

- БВП (ППС)на човек от населението. Повисоката стойност на показателя 

означава по-висока подкрепа на хектар 



 

 

- Икономически критерии, отразяващи ситуацията в земеделието на страните-

членки – ГРЕ, БДС/ГРЕ 

- За компонента за околна среда – площ на необагодетелстваните райони, на тази 

в Натура 2000 или на постоянните пасища. По-големите площи би трябвало да 

означават по-високи ДП 

И без специален анализ е ясно, че използването на посочените икономически 

критерии ще означава задълбочаване на раличияна в подкрепата между ЕС-15 и ЕС-12. 

Този вариат за определяне на националните пакети за ДП е неприемлив България. 

• Комбинации между обективни критерии и прагматичен подход 

Възможни са многобройни варианти за разпределение, водещи до по-голяма или 

по-малка степен до израняване на ДП/ха между страните, например с цел постигане на 

минимално равнище на изравняването на плащанията (постигане на минимум 85% от 

средното за ЕС) и пр. Всички те имат плюсове и минуси като цяло, но  в случая 

значение има едиствено дали ще получат подкрепа от отделните страни или групи 

страни. 

Следва да се отбележи, че не се разглежда вариант за подкрепа на базата на 

произведената БДС на хектар. Този показател и по-точно нормативната му стойност по 

продукти и региони най-точно отразява условията за селскостопанска дейност, като 

приложението му би имало най-малки разстройващи последици за пазарния механизъм. 

Причината за липсата на предложения в тази посока е противоречието му с приети 

принципи на субсидиране в рамките на СТО, които не допускат продуктово обвързана 

покдрепа. Въреки това още веднъж ще подчертая, че организираната по този начин 

подкрепа по-пълно отразява различията в селскостопанката дейност по отношение на 

интензивност на производството (по култури и райони – южни и северни страни), като 

по този начин води до по-ефективно разпределение на ресурсите. 

Разбира се, това са само някои от възможните варианти за разределение на ДП. 

Общият извод е, че при разглеждането на пробема се изхожда от политически критерии, 

т.е. доколко реразпределението на пакета за ДП е приемлив за отделните страни-членки. 

Като отчитаме, че промените изискват определен период за приспособяване на 

селскостопанките сектори на отделните страни, ще отбележим, че следва да се изхожда 

и от общосъюзни критерии, т.е от това дали промените в политиката водят до засилване 

на конкурентноспособността на европейското земеделие, приноса им за постигане на 

целите относно природната среда, качеството на продукцията, демографките и 

имиграционните процеси и пр. От тази гл.т. едно икономическо оправдано 

преразпределение на пакетите за ДП може да има голям принос за постигане на 

декларираните цели на ОСП и за повишаване на благосъстоянието в рамките на Съюза, 



 

 

като от това полза ще извлекат както селскостопанките производители, така и няколко 

стотин милиона европейски потребители.  

11. Позиция на Комисията на ЕС за националните пакети и организацията 

на ДП за периода 2013-2020 г. 

Политическите и икономическите реалности са такива, че не може да се очаква 

решение по въпроса, което да доведе до значителна промяна в ранището на 

подпомагане в отделните страни; по-скоро обратното. Точно в този дух е 

предложението, направено в най-важния документ  в процеса на комуникация – 

съобщението на Комисията от 29.06.2011 г. за бюджета на ЕС до 2020 г. 

(Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 

Eupopean Economic and Social Committiee and the Committee of the Rregions A Budget for 

Europe 2020 - Part II: Policy fiches, Brussels, 29.06.2011). 

Главните пунктове от този документ, засягащи промените в ОСП, са следните: 

• „Позеленяване” на директните плащания – 30% от ДП ще се изплащат в 

зависимост от изпълнението на нови, над изискванията за «кръстосано съответствие», 

земеделски практики 

• Сближаване на нивата на подкрепа чрез ДП. Предлага се това да стане, като 

страните, чието равнище на ДП е под 90% от средното за ЕС, през течение на периода 

да запълнят с 1/3 тази разлика. Това преразпределение да бъде финансирано 

пропорционално от пакетите на страните с плащания над средното за ЕС на хектар 

• Лимитиране на обема директна подкрепа за големите стопанства, като се 

отчита икономията от мащаба и приноса към заетостта 

• Фокусиране на ІІ стълб върху въпросите на конкурентноспособността и 

иновациите, климатичните промени и околната среда. ЕСФРСР ще бъде ключен в 

общата рамка на структурните фондове на общността 

• Преструктуриране на пазарните мерки чрез създаване на механизъм за реакция 

при извънредни ситуации. 

Може да се счита, че това е меродавното виждане на Комисията по главните 

пунктове на съдържанието на ОСП за периода 2013-2020 г. От тази гл.т може да се 

отбележи, че: 

• Въвеждането на 30% екологична част на ДП, чието изплащане ще зависи от 

прилагането на екологосъобразни производствени практики, се мотивира с 

необходимостта от нарастване на приноса на ОСП към устойчивото управление на 

природните ресурси. Въпросните практики ще бъдат определении чрез нормативната 

уредба допълнително и следва да позволяват тяхното верифициране.  



 

 

Прилагането на зелен компонент в ДП означава, че всеки фермер ще трябва да 

прилага екологични дейности като постоянни пасища, зелена покривка, 

сеитбообращения и екологични нереколтирани площи, подходящи за съответното 

стопанство. Обхванатите дейности следва да имат едногодишен характер за разлика от 

по-целенасочените, многогодишни и регионално приспособени мерки от ІІ стълб. Тези 

изисквания ще се прилагат на цялата территория на Съюза, от всички фермери и 

плащанията ще са с един и същи дял от ДП.  

Задължителните екологични дейности може да включват например поддържане 

площта на постоянните пасища на ниво стопанство; площта на главната култура да не 

надвишава 70% от общата плащ, а тази на третата култура да не заема по-малко от 5%; 

5% от обработваемата земя да се извади от реколтиране (set aside); 70% зелено 

покритие на обработваемата земя, тази под зеленчуци и трайни насаждения. 

От ключово значение е оценката на ефекта от въвеждането на екологична част 

на ДП. Въпросът представлява сериозен методологически проблем. Част от ползите ще 

бъдат за обществото като цяло, други за съответното стопанство. От друга страна 

положителните ефекти могат да се проявят в сравнително дълъг срок и следователно да 

не са от непосредствен интерес за производителите. Главният въпрос е дали ползите за 

фермера (30% от директните плащания) са по-големи от алтернативните ползи при 

запазване на функциониращите земеделски системи. Най-общата оценка показва, че 

икономическата цена (с отчитане на алтернативните ползи и загуби) при базовите 

изисквания ще бъде между 8 и 35 лв. на хектар, което представлява под 10% от ДП/ха. 

Необходимо е да се подчертае, че системите на земеделие са различни в 

отделните страни и региони (съотношение между обработваема земя и постоянни 

пасища, климат и пр.), което означава и твърде различни изисквания за 

екологосъобразни практики, следователно последните ще изискват и различни разходи. 

При това нивото на ДП на хектар е определено без да се имат предвид новите 

екологични изисквания. Например производителите от страните със значителни по 

площ и дял обработваеми земи вероятно ще трябва да правят сравнително големи 

разходи за зелена покривка. На практика това ще означава намаляване на подкрепата на 

доходите на засегнатите фермери. 

Фиг. 42 Средни директни плащания на хектар по страни и средно за ЕС – 2017 г. (по 

съществуващото законодателство в евро/ха). 



 

 

       Източник: Council of the EU, Brussels, 11 July 2011, Average direct payments per 

hectare for the year 2017 – existing legislations, note 

 

Във всички случай въпросът изисква внимателна преценка от гл.т. на 

запазването на конкурентноспособността на европейското земеделие и въздействието 

на този инструмент върху конкурентната среда в Съюза. И още: необходима е яснота 

по въпроса какво ще бъде поведението на фермерите при новите условия, обвързващи 

значителна част от ДП с нови екологични изисквания. 

• Предложението отностно сближаването на нивата на подкрепа чрез директните 

плащания може да се определи като консервативно. Разчетите показват, че през 

последната година на периода (2020) на преразпределение в сравнение с плащанията 

съгласно законовата база през 2017 г. ще подлежат 731,37 млн.евро, което представлява 

само 1,69% от бюджета за този инструмент за подкрепа. Най-голямо увеличение на 

плащанията на хектар ще получат Латвия – 49 евро, Литва – 33, Естония – 32 евро и 

Румъния – 19 евро. В същото време компенсиращото намаление е по-ниско – 19 евро за 

Малта, 13 за Нидерландия и 12 за Белгия.  

Съгласно това предложение през 2020 г. директните плащания в България ще 

бъдат в размер на 235,7 евро/хектар, което е увеличение спрямо базовата 2017 г. с 2,5 

евро. т е ще бъдат с 32,5 евро под средното плащане в ЕС. 

Фиг. 43 Средни директни плащания на хектар по страни и средно за ЕС през 2020 г. 

съгласно предложението в МФР на ЕС. 



 

 

 

        Източник: Council of the EU, Brussels, 11 July 2011, Average direct payments per 

hectare for the year 2017 – existing legislations, note; A Budget for Europe 2020 - Part II: 

Policy fiches, Brussels, 29.6.2011 р. 3-6). 

 

Нивото на ДП през 2017 г. е определено на базата на произведената продукция 

през референтния период. Обемът на селскостопанската продукция от своя страна 

зависи не само от селскостопанския потенциал на отделните страни, но и на 

икономическите условия през съответния период (преди всичко от равнището на 

земеделските помощи). В същото време ЕС е заинтересован от относително изравнени 

условия за развитие на селскостопанското производство в отделните страни. Това е не 

само политически коректен подход, но създава предпоставки за по-устойчиво 

производство вследствие по-рационалното разпределение на ресурсите на територията 

на Съюза. В това отношение потенциалният принос на предложението на Комисията би 

бил твърде скромен. България е заинтересована от по-широки стъпки в посока на 

създаване на еднакви икономически условия за селскостопанска дейност в рамките на 

ЕС, т.е. от действително обща селскостопанска политика. 

• Допълнителна подкрепа на доходите в районите със специфични природни 

ограничения за земеделска дейност 

Комисията предлага да се въведе подпомагане на земеделските дейности в 

райони със специфични природни ограничения в размер на 5% от пакета за директни 



 

 

плащания. Подкрепата ще бъде териториално базирана и напълно отделена от 

производството и ще допълва помощта за тези стопанства по линия на ІІ стълб.  

Тази новост има различно значение за старите и новите страни-членки. ДП за 

стопанствата от ЕС-15 са определени на базата на произведената продукция през 

референтния период; следователно, поради по-ниската си продуктивност, стопанствата 

от т.н. необлагодетелствани райони (планински и др.) получават по-ниска подкрепа. 

Това не е случаят на стопанствата от ЕС-10, които прилагат SAPS, при което 

подкрепата е равна за всеки хектар от допустимата за подпомагане площ. Очевидно за 

ЕС-15 в това решение има икономическа логика, докато за ЕС-10 (ЕС-12 без Словения 

и Малта) то би означавало дублиране на териториално организираните плащания за 

подкрепа по ІІ стълб. Оттук изводът е, че това плащане би било за новите страни-

членки допълнително административно бреме. От друга страна, при определени 

условия, то би могло да даде толкова търсената гъвкавост в прилагане на политиката, 

която да позволи решаването на специфични проблеми. Например за България това би 

могло да открие възможност за подкрепа на стопанства с площ под допустимата в 

момента – под 1ха и на парцели с площ под 0,2 ха, размери, които са предопределени от 

естествените  природни условия в някои райони на страната. В този случай тази 

подкрепа би могла да противодейства на процеса на изоставяне на селскостопански 

земи, като по този начин допринесе за смекчаване на миграционните процеси и 

запазване на биоразнообразието.  

• Въвеждане на лимит за обема на ДП на стопанство – аргументи и последици 

Големите различия в обема на ДП, получавани от малките и големите стопанства, 

повдигат въпроси относно тяхната справедливост и обществена приемливост, вкл. и 

дали те действително са предназначени за подкрепа на доходите на фермерите. Фактът, 

че 20% от стопанствата получават 80% от стойността на ДП, е неизбежно следствие от 

наложилата се структура на стопанствата и от приетия начин за тяхното определяне – 

на основата на позваната площ земеделска земя (диференцирани по страни на базата на 

произведена в миналото продукция, а за старите страни-членки и по стопанста, на 

исторически принцип). В същото време е очевидно, че големите стопанства имат 

икономически предимства вследствие възможността да реализират икономии от 

мащаба на производството, като при тях подкрепата на доходите в известна степен е 

излишна. Макар да изглежда логично от тази гл.т., въвеждането на горна граница за 

получаваните ДП ще повлияе на инвестициите и заетостта в големите ферми. Този 

ефект ще бъде особенно силен в страните от ЕС-12, където поради исторически 

причини са съсредоточени повечето големи стопанства – кооперации и търговски 

дружества.  



 

 

Въвеждането на таван на ДП съвсем не е безпроблемно. Например за 

определянето на  нивота на тавана . Високият таван означава, че по-малко на брой 

стопанства ще бъдат засегнати. Очевидно ще бъде необходимо използването на 

постепенно намаляваща подкрепа на хектар в зависимост от площта на стопанството. 

Второ, не е ясно как може да се противодейства на избягването на новата разпоредба 

чрез изкуственото разделяне на съществуващите големи стопанства. Без съмнение това 

ще представлява сериозно юридическо предизвикателство и нова административна 

тежест. На трето място, необходимото смегчаване на ефекта върху големите стопанства 

с висока заетост може да се постигне чрез прогрессивно увеличаване на лимита за ДП 

за тези стопанства. 

Оценката на ефекта от въвеждането на литмит за ДП на стопанство показва, че 

от страните в ЕС най-силно засегната ще бъде България (8-105 от пакета за ДП), 

следвана на голяма разлика от Гърция и Обединеното кралство и на още по-голяма от 

Унгария, Словакия и Румъния.(Commissiom Europeenne, Direction Generale de 

L,agriculture et de Developpement Rural, CAP post 2013 Impact Assessment, 2011). В 

същото време останалите страни ще бъдат засегнати в малка степен или въобще няма 

да бъдат засегнати. Същото изследване показва, че стопанствата от сектора на полските 

култури и в бъдеще тези от пасищното животновъдство, които получават най-голямата 

част от ДП, ще понесат в най-висока степен последиците от това решение. 

Предвижда се средствата, освободени от въвеждането на лимита за ДП, да бъдат 

прехвърлени във ІІ стълб и по правилата на програмите за развитие на селските райони 

да се използват за насърчаване на иновациите.  

• Схеми за подкрепа чрез ДП на малките ферми 

Малките ферми имат незаменима роля за запазване на жизнеността на редица 

селски райони. Техният принос за заетостта, запазването на исторически оформилата се 

селска среда и на културното и природното наследство следва да бъде оценен и 

подкрепен. Логичната стъпка в това отношение е целева подкрепа за преструктуриране 

и модернизация на тези ферми и диверсифициране на тяхната стопанска дейност. От 

ключово значение е подкрепата за повишаването на тяхната конкурентноспособност 

чрез утвърждаването им на локални пазари и производството на качествени и с 

уникални местни характеристики продукти. Целенасочената подкрепа за модернизация 

е по-подходяща за инвестиционна подкрепа по линия на ІІ стълб, докато повишаването 

на конкурентноспособността и запазването на селскостопанската дейност изисква 

допълване на доходите. Последното има характер на ежегодна подкрепа и следва да се 

реализира чрез ДП. 



 

 

Организацията на подкрепата е сама по себе си предизвикателство. Ако тя 

представлява допълване на доходите на фермерите до даден праг, то тогава това би 

означавало неоправдани разлики в размера на плащанията между много малките и тези 

непосредствено под прага стопанства. По-обосновано е разделянето на стопанствата в 

няколко групи и прилагането на прогресивна ставка на подкрепа. Възниква и въпросът 

за източника на финансиране. Едната възможност е това да е фиксирана част от 

националния пакет за ДП – например 2,5%, или пък „икономисаната” сума от 

налагането на лимит за подкрепата за големите стопанства. Във втория случай за 

България преразпределението би било значително. Освен това в този случай би се 

стигнало до сериозни различия в подкрепата на малките ферми в отделните страни. 

Очакваното въздействие от прилагането на това плащане е свързано с 

укрепването на малките ферми и оттук техния принос за запазването на жизнеността на 

селските райони, по-справедливо разпределение на подкрепата и доходите и оттук 

формиране на позитивно обществено отношение към селскостопанската политика. 

Запазването и консолидацията на малките ферми има също толкова значими 

положителни последици за околната среда, защото те в преобладаващите случаи 

използват екстензивни технологии, непродуктивни и малоразмерни парцели, 

поддържан естествените граници на участъците – храсти, каменни огради, слогове и др. 

Поддържането чрез стопанската дейност на оформената културна природна среда и 

разнообразието на земеползването и ландшафта е от ключово значение за запазването 

на естествените местообитания и биоразнообразието. 

• ДП и активните фермери 

Получаването на подкрепа от собственици и ползватели на земи, които 

фактически не извършват или извършват в неприемливо малки обеми селскостопански 

дейности, среща обществено неодобрение. То е и икономически неоправдано. 

Следователно, необходимо е по-целенасочена организация на тези плащания към 

активните (истинските) фермери. За съжаление няма дефиниция за „активен фермер”, 

което, естествено, затруднява определянето на кръга от ползватели на земя, които 

следва да бъдат изключени от подкрепата. Съществува реална опасност да бъдат 

изолирани от подкрепата частично заетите в земеделието, въпреки че е известно, че 

диверсификацията на икономическите дейности в случая е в отговор на липсата на 

възможности за разширяване на селскостопанската дейност. Още повече, че частичната 

и допълнителна заетост в земеделието са със съществен принос за формирането на 

рационална аграрна структура и за запазване на селскостопанската дейност в райони, за 

които това е от изключително значение. Без съмнение изключването на „неактивните” 



 

 

фермери ще има значителна административна тежест и следва внимателно да се 

преценят плюсовете и минусите от такова развитие. 

Дефинирането на понятието „активен фермер” цели да определи кръга от 

производители, които следва да имат достъп до директните плащания. Без съмнение 

това отговаря на обществените интереси и би затворило вратата за злоупотреби с 

фермерските помощи. Предизвикателството е заедно с тази категория ползватели да не 

се лишат от подкрепа и други категории земеделци – частично заети и пр. За условията 

на България например това означава да се реши въпроса с правата за подкрепа на 

наемателите на значителни площи общински и държавни мери и пасища, които 

извършват незначителна или никаква селскостопанска дейност на тези земи, нито 

полагат значими грижи за поддържането им в необходимото екологично състояние. 

12. Развитие на селските райони 

Политиката за развитие на селските райони има своите успехи и принос за 

устойчивото развитие на земеделието и селските райони. В процеса на изграждане на 

тази политика за новия програмен период следва да се отговори на няколко въпроса: 

как тази политика може по-добре да обслужва развитието на земеделието и селските 

райони? Как ще отговори на новите предизвикателства в тази област? Кои са 

приоритетите на тази политика и как  и с какви инструменти ще бъде прилагана? Как 

ще се разпределят средствата от ЕЗФРСР? По отношение на приоритетите досегашните 

дискусии позволяват да се откроят три групи въпроси: усилване на 

конкурентноспособността на земеделските стопанства, подобряване на устойчивото 

управление на природните ресурси и подкрепа за балансираното териториално 

развитие. В светлината на поставената в „Европа 2020” цел за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж особена важност придобиват мерките за подкрепа на иновациите, 

борбата срещу климатичните промени и мобилизирането на потенциала на селските 

райони.  

По какъв начин може да се повиши ефективността на политиката за развитие на 

селските райони? Необходимо е да се направи видим ефекта от тази политика, както от 

гл.т. на определяне на бъдещата политика, така и за да се направят осезаеми 

постиженията като условия за повишаване на общественото доверие. Да се изгради 

ефективна система за наблюдение и оценка като предпоставка за по-пълен преход от 

разходен към ориетиран към резултати подход. Да се развие постигнатото от 

Европейската мрежа за селско развитие като средство за събиране, обработка и 

разпространение на информация и добри практики. Съществен резерв за постигане на 

синергични резултати е съгласуването на програмите за развитие на селските райони с 



 

 

други европейски фондове за развитие, които действат в тези райони, както и с 

националните инициативи и регионална политика. Освен изброеното, ефективната 

политика за селските райони се изразява и в намаляване на административната тежест 

както за администрацията, така и за ползвателите.  

Специално внимание заслужава въпроса за финансирането на селското развитие. 

По въпроса са изразявани различни мнения, като в повечето случаи се предлага 

усилване на ЕЗФРСР - например в Scenar 2020, аргументирано с необходимостта от 

структурно приспособяване на сектора. В България са се чували и гласове за 

прехвърляне на тези средства към І стълб – защото и без това не се усвоявали. Вярно е, 

че политиката за развитие на селските райони и съответната програма имат много по-

целенасочен характер, следователно изискват по-голям и развит административен 

капацитет. Но това не е причина тя да бъде подценявана, напротив, още повече, че чрез 

нея се подкрепят инвестиции с дълготраен положителен ефект за земеделието и 

селските райони. 

Що се отнася до съотношението на средствата между І и ІІ стълб, то би трябвало 

да бъде производно от целите, които си поставя ОСП. Разпределението на средствата 

между страните следва да се основава не на исторически, а на обективни критерии и 

целите на политиката. За да се повиши ефекта от тези програми следва да се разгледа 

въпроса за използването и на други средства и инструменти за подкрепа, освен 

безвъзмездната помощ – венчърно участие, кредитни гаранции и др. 

13. Изводи 

В началото на второто десетилетие на 21 век движещите сили на развитието на 

световната хранителна система и земеделието са нарастващите хранителни нужди на 

населението и изискването за устойчиво използване на природните ресурси. Главните 

приоритети на политиката в тази област са производството по устойчив начин на 

достатъчно храни; преодоляването на нестабилността на хранителната система, 

отчитане на мултифункционалната роля на земеделието; борбата с причините и 

последиците за климатичните промени; запазването на екологичното равновесие. ОСП 

и нейното актуално развитие е политическия отговор на ЕС на тези предизвикателства 

и едновременно конкретизация на политическите приоритети. Бюджетът на ОСП се 

запазва в номинален размер, както и съотношението във разпределението на средствата 

между І и ІІ стълб, т.е. тази обща политика запазва значението си за Общността. За 

периода 2013-2020 г. ОСП следва да създаде предпоставките за по-пазарноориентирано 

производство, т.е. производство, което ще се определя от предпочитанията на 

потребителите, и което ще изисква по-малки бюджетни разходи. Главното средство за 



 

 

това е пълното отделяне на директните плащания от производството. В същото време 

пазарните интервенции в значителна степен ще бъдат пренасочени към преодоляване 

на непредвидени смущения на пазара. Поставя се още по-силен акцент върху 

запазването на околната среда и борбата с причините и последиците от климатичните 

промени, преди всичко чрез включването на екологична компонента в директните 

плащания, както и чрез по-целенасочени мерки по ІІ стълб.  

Конкретно, по отношение на директните плащания се предвижда: 

 Преразпределение на националните пакети  

 Въвеждане на екологична компонента 

 Подкрепа за стопанствата в райони с природни ограничения 

 Лимитиране на подкрепата за големите ферми 

 Допълнителна подкрепа за малките ферми 

По ІІ стълб усилията са към постигане на по-голяма целенасоченост и оттук 

резултатност на мерките в подкрепа на модернизацията, екологичните ефекти и 

балансираното териториално развитие. Ще продължи подкрепата за земеделските 

стопанства в райони с природни ограничения за селскостопанска дейност. Ще се търси 

по-добра координация и допълване с инициативите по другите структурни фондове. 

Като цяло изложените предложения за промени са в посока, която съответства 

на предизвикателствата пред европейското земеделие. В същото време може да се 

отбележи, че: 

 Въпреки прогнозираното дългосрочно покачване на цените на храните не 

се предвижда пренасочване на средства от І към ІІ стълб. Развитие в тази посока би 

било в подкрепа на инвестициите с траен положителен ефект по отношение на 

продуктивността в сектора 

 Преразпределението на националните пакети за подкрепа е твърде 

скромна стъпка в посока на създаването на по-хомогенна конкурентна среда за 

развитие на земеделието 

 Екологичната компонента в директните плащания ще изисква различни 

разходи за отделните земеделски системи и райони и може да предизвика 

допълнително неравенство в разпределението на помощите 

 Подкрепата на земеделието в райони с природни ограничения за 

земеделска дейност ще дублира съответната подкрепа по ІІ стълб и ще означава 

допълнително административно бреме 



 

 

 Лимитирането на подкрепата за големите ферми ще засегне по различен 

начин земеделието в отделните страни и региони. Няма гаранции, че въвеждането на 

тази мярка ще има положителни икономически ефекти. 

 Подкрепата чрез директните плащания на малките ферми и активните 

фермери изглежда оправдано, но ще има висока административна цена. 

 Подкрепата за развитието на селските райони ще бъде по-целенасочена и 

с приоритети иновациите, борбата срещу климатичните промени и мобилизирането на 

икономическия и социален потенциал на селските райони 

Като цяло, очертаващата се ОСП на ЕС за периода 2013-2020 г. ще има характер 

на подобрена версия на ОСП за предходния планов период. Не се предвиждат 

решителни мерки за изравняване на условията за селскостопанска дейност в рамките на 

Съюза, нито за подкрепа на иновациите и развитието на селскостопанската 

инфраструктура. 

 

Заключение 

 

В продължение на дълги години земеделието е било в основата на икономиката 

на България. Днес неговият дял в БВП и в заетостта последователно намалява. В 

същото време селското стопанство запазва своето значение и роля на доставчик на 

продукти от жизнена необходимост, като едновременно с това на преден план излизат 

нови аспекти на тази стопанска дейност – рационалното използване на природните 

ресурси, както и балансираното териториално развитие. Новите предизвикателства 

пред земеделието, както и бързите промени в обществения живот, налагат развитие и 

на селскостопанската политика като дейност, насочена към постигане на обществени 

цели. 

Анализът на развитието на селското стопанство през 20 годишния период 1990-

2010 позволява да се направят няколко главни извода: 

 Формирана е полюсна аграрна структура – от едната страна относително. 

малък брой едри стопанства, ползващи наета земя и специализирани в производството 

на зърно и маслодайни култури, и от друга – многобройна група дребни стопанства, 

произвеждащи предимно за собствена консумация. 

 Значителна част от малките стопанства са изпълнявали ролята на 

социален буфер в условията на икономическа криза. 

 Икономическото значение на малките стопанства постепенно намалява 



 

 

 Селскостопанското производство след 2000 г. е стабилизирано, но на 

много ниско ниво. 

 Икономическата либерализация, членството в СТО и ЕС са главните 

фактори за формиране на нова продуктова структура на селскостопанското 

производство. 

 Вносът и износът на селскостопански стоки е насочен предимно към 

страните от ЕС, като общото салдо е положително. 

 Селскостопанската политика след приемането ни в ЕС през 2007 г. е 

съсредоточена върху усвояването на земеделската подкрепа – чрез директните 

плащания и ПРСР. 

 Земеделските помощи по линия на ОСП се абсорбират в голямата си част 

от големите по площ стопанства от зърнения сектор. Слабата конкурентноспособност 

на останалите сектори се подчертава от сравнително по-ниската степен на достъп до 

подкрепата както по линия на директните плащания, така и инвестиционната подкрепа 

от ПРСР. В резултат модернизацията на отделните подсектори е неравномерна. 

 Изпълнението на ПРСР е небалансирано (по мерки и райони) и прекалено 

централизирано 

 Упадъкът на по-голямата част от селските райони продължава. 

 

Общият извод е, че жизнено необходимите  структурни промени в българското 

земеделие все още не са позволили създаването на продуктивно производство, което да 

оползотвори селскостопанския потенциал на страната. Политиката на реформи и 

подготовка за членство в ЕС трябва да бъде последвана от последователни и системни 

мерки за повишаване на продуктивността в земеделието като главно средство за 

повишаване на благосъстоянието на потребителите и земеделските производители. 

Втората група фактори, които са определящи за националните приоритети в 

земеделието, са свързани с развитието на ОСП на ЕС в отговор на предизвикателствата 

пред европейското земеделие и главните й пунктове в периода 2013-2020 г. 

Европейския селскостопански модел е продукт  на дългогодишни политически 

усилия, насочени към изграждане на земеделие, основано на принципите на 

продоволствена независимост, устойчивост и отговарящо на реалните потребности на 

селскостопанските производители и потребителите. Днес предизвикателствата пред 

този модел са същите, както и пред световното земеделие – засилваща се конкуренция 

на пазарите вследствие глобализацията, климатични промени, ограничени природни 

ресурси и пр. Към това следва да се добавят предизвикателствата от разширението на 



 

 

Съюза, новите обществени приоритети и др. Отговора на тези въпроси следва да даде 

обновената ОСП, която ще се прилага в периода 2013-2020 г. Относно фомулираните 

цели на политиката няма колебания –те отразяват политическия дневен ред -  

съхраняване и развитие на производствения потенциал на земеделието на ЕС с оглед 

гарантиране на продоволствената сигурност на гражданите на Съюза и приноса на 

Общността за посрещане на нарастващото търсене на храни в световен мащаб; 

подкрепа за селскостопанските общности, които предоставят качествена, стойностна и 

разнообразна храна; утвърждаване на разбирането, че земеделието като стопанска 

дейност е важен фактор за запазване на жизнени селски общности чрез приноса си за 

заетостта, доходите, териториалното развитие и околната среда. Счита се, че 

постигането на тези цели изисква подкрепа на доходите на производителите поради 

ниската рентабилност в сектора и в някои райони; устойчиво управление на 

природните ресурси чрез гарантиране на устойчиви производствени практики и 

непрекъснатост в предоставянето на свързани с околната среда обществени блага, както 

и подкрепа на заетостта, доходите, икономиката и инфраструктурата на селските 

райони. Но още по-важен е въпросът по какъв начин ще бъдат постигнати тези цели. В 

това отношение решаващо значение ще бъде организацията на директните плащания, 

чрез които се насочват 90% от земеделските помощи. Актуалното виждане на 

Комисията за развитието на ОСП могат да се сведат в няколко пункта: 

• «Позеленяване» на директните плащания – 30% от ДП ще се изплащат в 

зависимост от изпълнението на нови, над изискванията за «кръстосано съответствие», 

земеделски практики 

• Сближаване на нивата на подкрепа чрез ДП. Предлага се това да стане, като 

страните, чието равнище на ДП е под 90% от средното за ЕС, през течение на периода 

да запълнят с 1/3 тази разлика. Това преразпределение да бъде финансирано 

пропорционално от пакетите на страните с плащания над средното за ЕС на хектар 

• Лимитиране на обема директна подкрепа за големите стопанства, като се 

отчита икономията от мащаба и приноса към заетостта 

• Фокусиране на ІІ стълб върху въпросите на конкурентноспособността и 

иновациите, климатичните промени и околната среда. ЕСФРСР ще бъде ключен в 

общата рамка на структурните фондове на общността 

• Преструктуриране на пазарните мерки чрез създаване на механизъм за реакция 

при извънредни ситуации. 

Предложението по ключовия въпрос за сближаването на нивата на подкрепа 

чрез директните плащания, което би могло да има значими положителни икономически, 

екологични и социални последици, е твърде скромно и от гл.т. на повечето от новите 



 

 

страни-членки незадоволително. Що се отнася до екологичната компонента в 

дириктните плащания и лимитирането на подкрепата за големите стопанства може да 

се отбележи, че последиците от тях не са изследвани, вероятното им въздействие върху 

земеделието на отделните страни и региони ще бъде различно и като цяло за България 

въпроса е открит. Допълнителните възможности за подкрепа на малките стопанства са 

логична стъпка, но е необходим ефективен механизъм за реализацията й. Що се отнася 

до ІІ стълб, България е заинтересована от по-голяма самостоятелнос на страните при 

определянето на националните приоритети в тази област. 

Българската национална политика в земеделския сектор следа да се основава на 

ОСП на ЕС. Тази политика определя общи правила и изисквания за производството, 

земеделската подкрепа, търговските отношения, опазването на околната среда и пр., 

които в голяма степен обхващат най-важните въпроси на секторните регулации. 

Следователно България следва да се стреми да постигне своите национални приоритети 

в земеделието преди всичко чрез приложението на ОСП. Което означава, че страната 

трябва да участва активно в процеса на развитие на ОСП на ЕС като възможност за 

отчитане на интересите на българските земеделски производители в изграждането на 

регулаторната рамка на европейското земеделие. Оттук първостепенна важност 

придобива въпросът за позицията на България относно характера и съдържанието на 

ОСП за периода 2013-2020 г. 

По най-важният въпрос – организацията на директните плащания, може да се 

отбележи: 

 За България е неприемливо съфинансиране на директните плащания от 

националните бюджети, 

 Актуалното предложение на Комисията за определяне на националните 

пакети за подкрепа е незадоволително от гл.т. на потенциалния положителен ефект от 

относителното изравняване на субсидиите, 

 България е заинтересовано от запазване на стабилно базово подпомагане 

на доходите на производителите като средство за запазване на жизнеспособно и 

динамично селскостопанско производство, 

 Въвеждането на „зелен” компонент в директните плащания не трябва да 

води до ново неравенство в подкрепата на производството между страните и фермерите, 

нито до усилване на административна тежест на земеделската политика, 

 подкрепа на доходите на стопанствата в райони със специфични 

ограничения за селскостопанска дейност чрез директните плащания ще дублира вече 



 

 

действащи и апробирани схеми за подкрепа и ще бъде допълнителна административна 

тежест, 

 Българското земеделие ще бъде силно засегнато от въвеждането на лимит 

за подкрепата на големите стопанства. Страната е заинтересована от висок праг за 

лимитиране на помощите, 

 Важната икономическа, социална, екологична и културна роля на малките 

ферми напълно оправдава подкрепата за тяхното запазване и подобряване на 

конкурентноспособността им. 

 

Относно промените в мерките за пазарна подкрепа за бъдещия програмен 

период предложенията на Комисията в посока на запазване и утвърждаване на 

пазарноориентираните реформи могат да бъдат подкрепени. 

Като оценява значението на ІІ стълб на ОСП България би следвало да подкрепи 

мерките за постигане на по-целенасочена и резултатна политика. Като изхожда и от 

собствения си опит главните усилия следва да се насочат в следните направления: 

 Определяне на цели и приоритети на политиката, които отговарят както 

на общоевропейските условия, така и на специфичните нужди на страните-членки; 

 Отчитане на необходимостта от подкрепа на структурните промени и 

модернизацията в земеделието на някои страни, особено на тези от ЕС-12; 

 Финансовите пакети на отделните страни следва да отчитат конкретната 

нужда от подкрепа на земеделието в райони с природни ограничения за 

селскостопанска дейност, които имат различни измерения в отделните страни; 

 Разпределението на финансовия ресурс за ІІ стълб следва да отчете 

икономическата, социална и демографска ситуация в отделните региони и страни от 

ЕС; 

 Постигане на по-пълна координация между ЕЗФРСР и структурните и 

кохезионния фондове за противодействие на задълбочаването на регионалните 

различия в ЕС; 

 По-голяма самостоятелност на страните при подготовката на програмите 

за развитие на селските райони и откриване на възможности за гъвкаво управление; 

 Участие на местните общности в процеса на формиране на политиката и 

нейната реализация. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глава четвърта 

Хранително-вкусовата промишленост в условията на ОСП – икономически и 

социални ефекти 

 

С присъединяване на България към ЕС, производството и търговията с храни, 

напитки и тютюневи изделия, се осъществява при нови икономически, 

институционални и пазарни условия, определящи се от механизмите и регулациите на 

Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС. Високият праг за допускане на 

българските хранителни продукти до общия европейски пазар, с оглед покриване на 

стандартите за безопасност, доведе още в пред присъединителния период до глобално 

преструктуриране на секторите, закриването на редица предприятия и до поява на  

икономически и социални ефекти с положителен, но и с отрицателен знак. Подобри се 

средата в която работят предприятията, останали на пазара, поради намаляване на 

нелоялната конкуренция от не преструктурирани или работещи в сивата зона 

предприятия, създадоха се възможности за концентрация на производството, по-добро 

използване на производствените мощности, повишаване на производителността, 

заплащането на труда и ефективността на производството.  

След присъединяването ни към ЕС, предприятията за храни, напитки и 

тютюневи изделия свободно търгуват на европейския пазар, без митнически 

ограничения, но работят в една по-силно конкурентна среда, включително и на 

националния ни пазар. Направените от тях инвестиции за преструктурирането им са 

допринесли за оставане на пазара, но нарасналите разходи са намалили техните ценови 

предимства. От друга страна, те могат да ползват инвестиционни субсидии от 

европейски фондове за модернизация на предприятията, водеща до повишаване на 

ефективността на производството и качеството на предлаганите продукти.  

От 2007 г. се прилагат и основните регулативни механизми на Общата 

организация на продуктовите пазари. Те от своя страна са с различен знак - възпиращи 

развитието на секторите (производствените квоти за млякото, ограничаване на  

лозовите насаждения и др.); подпомагащи модернизацията на стопанствата и 

подържането на селскостопанското производството (преки субсидии за земеделско 

производство, субсидии за зеленчуци и плодове за преработка);  поддържане на цените, 

чрез интервенция на пазара (помощи за частно и публично складиране); стимулиращи 

износа на хранителни продукти в трети страни (експортни субсидии и фондове за 



 

 

промоция и реклама); защита на вътрешния пазар (качествени стандарти, система на 

входни цени), стимулиращи производството на млечни продукти (субсидии за 

насърчаване на производственото им потребление и консумацията от определени 

социални групи). Върху дейността на предприятията и резултатите оказва влияние и 

прилагането на общата митническа политика на ЕС при износа и вноса на суровини и 

продукти от трети страни (вносни мита, експортни субсидии и др.).  

Новите условия, при които функционира българската хранително-вкусова 

промишленост след интеграцията на страната ни в ЕС, водят до съществени промени в 

икономиката на отрасъла, в стопанската, продуктовата и пазарна структура и оказват 

въздействие върху развитието, ефективността и конкурентоспособността на 

хранително-вкусовата промишленост /ХВП/ и нейните сектори.  

Целта на изследването е да се направи анализ на въздействието на ОСП на ЕС 

върху ХВП, като се откроят и оценят ефектите от нея, разкрият проблемите и се 

направят предложения за насоките на нейното реформиране след 2013 г. 

1. Развитие на отрасъл ХВП в условията на ОСП на ЕС 

1.1. Развитие на производството и продажбите
1
 в отрасъла  

През 2009 г. хранителната индустрия, включваща 3 основни групи продукти 

– „хранителни продукти
2

”, „напитки” и „тютюневи изделия” е произвела 

продукция /по текущи цени/ на стойност 8 933 млн. лв. Делът й в общата 

промишлена продукция на страната спрямо предходната 2008 г. нараства значително 

- от 14.4% на 19.4%, което свидетелства за по-високия темп на развитие на 

хранителната индустрия в сравнение с останалите индустриални отрасли в 

условията на евроинтеграция и глобална икономическа криза. 

                                                            
1/ За оценка на ръстовете в производството и продажбите се използват статистическите показатели индекси на 

промишленото производство и индекси на оборота. Според методологията за изчисляване на тези показатели 

индекса на производство се изчислява по метода на дефлираните обеми, т.е по съпоставими цени към 2005 г. и 

отчита реалния ръст на производството, като се отстранява влиянието на цените, докато при  изчисляване на индекса 

на оборота, стойностите на продажбите не се коригират с изменението на цените. Индексът на оборота отразява 

едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на цените. 

2/ Според Класификацията на икономическите дейности за 2008 г. (КИД-2008) в групата на хранителни продукти се 

отнасят 9 сектора: 10.1 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти, без готови  ястия; 10.2 

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови  ястия; 10.3 Преработка и консервиране на 

плодове и зеленчуци, без готови  ястия; 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини; 10.5 

Производство на мляко и млечни продукти; 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени 

продукти; 10.7 Производство на хляб и тестени изделия; 10.8 Производство на други хранителни продукти; 10.9 

Производство на готови храни за животни. До 2007 г. действа НКИД-03, в която група 10.7 и 10.8 са обединени. 

 



 

 

Създадената добавена стойност през 2009 г. в отрасъла 1 611 млн. лв. е със 76 

млн. лв. по-малко от предходната година, но нивото се запазва сравнително високо по 

отношение на 2006 г. – ръст от 37%. Спадът се отнася и за трите групи продукти. Делът 

на отрасъла в общата добавена стойност за страната е 2.7% и 12.4% и 21.2% съответно 

в индустрията и преработващата индустрия. Въпреки отчетеният спад на добавената 

стойност, нарастването на делът й в преработващата промишленост в периода 2006-

2009 г. от 16.8% на 21.2% е показател за по-стабилно и динамично развитие на 

отрасъла в сравнение с останалите отрасли в този сектор на икономиката на 

България в условията на глобалната икономическа криза (табл. 29). 

Таблица 29. Добавена стойност по факторни разходи за периода 2006 г. - 2009 г.  

Показатели 2006 2007 2008 2009 

Добавена стойност – млн. .лв. 1179 1555 1687 1611 

Относителен дял в:     

Икономиката - % 2,7 3,1 2,9 2,7 

Индустрията - % 11,5 12,6 13,4 12,4 

Преработващата промишленост - %  16,8 16,8 20,1 21,2 

Източник: НСИ и собствени изчисления 

 

Производството на двете основни групи – напитки и хранителни продукти 

е със стабилен темп на растеж за периода 2005-2008 г., и ръст съответно 26% и 23%. 

В последните две години 2009-2010 г. е регистриран спад в производството и на двете 

групи продукти, като тенденцията при напитките е много силно изразена и 

производството е значително по-ниско - 87.6% от нивото на базисната 2005 г. 

Производството на тютюневи изделия се колебае в отделни години, но в повечето от 

тях остава под нивото на 2005 г. с изключение на 2009 г. (Фиг. 44). 

Продажбите на хранителни продукти са с устойчиви темпове на нарастване. 

Ръстът се дължи на растящото търсене на храни на вътрешния и международния пазар. 

На международния пазар продажбите на хранителни продукти и тютюневи изделия 

въпреки кризата нарастват с устойчиви и много високи темпове – през 2009 г. 

съответно над 2.2 и 2.6 пъти спрямо 2005 г. През последната година – 2010 г., 

продажбите на продукти от групата на храните растат стремглаво и достигат нива от 

3.3 пъти обема през базовата година, докато продажбите на тютюневи изделия 

регистрират лек спад, но остават на нива над 2.3 пъти спрямо базата. Продажбите на 

напитки на външния пазар са с тенденция на намаление през последните 3 години, 

като в последните две години са силно редуцирани - 30-40 % по-ниски от тези през 

2005 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 44. Динамика на производството, 2005=100 ( %) 
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Източник: НСИ,Индекси на производство по КИД-2008 

На вътрешния пазар продажбите на продукти от трите групи нарастват, но с 

по-ниски и неустойчиви темпове. В последните две години има тенденция на 

намаление при напитките и тютюневите изделия. (фиг. 45). Това е довело и до 

намаляване на тяхното производство, както е показано на фиг.44 

Фиг. 45. Динамика на продажбите на вътрешния и международния пазар, 2005=100  
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Източник:НСИ, Индекси на оборота на промишлените предприятия по КИД-

2008. 

 

Върху равнището и динамиката на производството и продажбите по групи 

продукти влияние оказва равнището и динамиката на цените на производител. 

Стимул за нарастване на производството и продажбите в отрасъла е общата тенденция 

на нарастване на цените на производител и на вътрешния и на международните 

пазари. С интеграцията на страната към ЕС и отварянето на пазара, цените на 

хранителните продукти и напитките на вътрешния пазар само за двете години 2007-

2008 нарастват почти скокообразно – с над 30-40%, като следват ръста на 

международните пазари. Лек спад има само при тютюневите изделия на вътрешния 

пазар до 2009 г. На международния пазар цените и на трите групи продукти са с 

тенденция на нарастване, по-силно изразена до 2008 г., като хранителните продукти се 

отличават с най-висок ръст. Основна причина за това са неблагоприятни природно-

климатични условия за производство на зърнени храни в световен мащаб и повишено 

търсене на храни от ново развиващите се пазари. (фиг. 46).  

 

Фиг. 46. Индекси на цени на производител, 2005=100 ( %) 
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Източник:НСИ, Индекси на цени на производител по КИД-2008 

 

Динамиката в производството и продажбите по сектори в групата на 

храните за периода 2005-2010 г. се представя в Таблица 30.  

Таблица 30. Развитие на производството и продажбите по сектори 2005=100 

Икономически дейности по КИД-2008 
Производство Продажби 

2007 2009 2010 2007 2009 2010 

Производство на хранителни продукти 117,0 111,9 116,5 140,7 167,1 217,6 

Производство и преработка на месо и 

месни продукти, без готови ястия 129,6 129,3 117,6 131,8 159,4 148,3 

Преработка и консервиране на риба  170,2 172,0 169,3 189,4 213,8 207,6 

Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци, без готови  ястия 96,8 68,9 71,9 108,6 98,0 114,2 

Производство на растителни и животински 

масла и мазнини 103,5 104,0 151,3 112,6 227,1 543,5 

Производство на мляко и млечни продукти 135,9 138,9 138,2 166,9 184,9 206,4 

Производство на мелничарски продукти  103,6 109,2 131,6 163,5 167,6 211,6 

Производство на хлебни и тестени изделия 108,7 107,6 112,5 139,3 161,7 190,3 

Производство на други хранителни 

продукти 108,6 95,9 100,4 137,1 151,5 162,3 

Производство на готови храни за животни 198,9 177,6 196,9 296,4 243,8 263,1 

Източник:НСИ и собствени изчисления 

Всички сектори с изключение на производството на зеленчукови и плодови 

консерви за периода 2005-2010 г. отбелязват ръст в производството, като с най-

висок ръст са: производството на фуражи – близо 2 пъти и производството на рибни 

консерви – около 1.7 пъти. Значително по-висок от средния за отрасъла ръст постигат в 

секторите: Производство на растителни и животински масла и мазнини – 1.5 пъти; 



 

 

Производство на мляко и млечни продукти – около 1.4 пъти; Производство на 

мелничарски продукти – 1.3 пъти и Производство и преработка на месо и месни 

продукти, което постига същия растеж през 2007-2009 г., но бележи лек спад през 2010 

г. Значителен спад на производството – 70% спрямо базисната 2005 г., отчита 

сектора производство на зеленчукови и плодови консерви. Той е и единствения 

сектор, който има спад и на продажбите през 2008 г. Останалите сектори през 2009-

2010 г. са постигнали високи нива на продажби - един сектор над 5 пъти, а 4 сектора 

– над 2 пъти обема на продажбите през 2005 г. 

Основни фактори за развитие на производството и продажбите на вътрешния 

ни пазар са нивото на потребление и на покупателна способност на населението на 

основни продукти на ХВП и промените в изследвания период. От данните на Таблица 

31 се вижда, че за преобладаващата част от продуктите, нарасналото спрямо 2005 г. 

потребление, е допринесло за поддържане на търсенето им на вътрешния пазар и 

респективно на тяхното производството.  

Таблица 31. Динамика на потреблението на основни продукти на ХВП, 2005=100 

Продукти и напитки 2007 2008 2009 2010 

Хляб и тестени изделия - кг 92,0 90,3 87,4 89,1 

Сладкарски изделия от брашно - кг 110,3 112,1 108,6 105,2 

Mесо – кг 113,2 116,9 126,9 132,2 

   Свинско  141,7 147,2 169,4 191,7 

   От домашни птици 111,4 113,9 129,1 138,0 

Mесни произведения – кг 110,4 111,9 106,7 103,0 

   Трайни колбаси и обработено месо 125,0 141,7 150,0 133,3 

   Mалотрайни колбаси 104,7 103,5 92,9 94,1 

   Mесни продукти 140,0 160,0 170,0 150,0 

Риба и рибни продукти – кг 102,4 109,5 114,3 126,2 

Прясно мляко – л 88,3 86,0 89,6 94,1 

Kисело мляко – кг 106,2 103,5 104,3 112,5 

Сирене – кг 106,0 107,0 110,0 120,0 

Kашкавал – кг 115,4 111,5 126,9 138,5 

Mлечни масла  - кг 100,0 100,0 120,0 40,0 

Kомпоти – кг 79,1 4,5 27,7 87,0 

Kонфитюри, сладка, мармалади - кг 75,0 66,7 66,7 66,7 

Плодови сокове, сиропи, нектари - л 150,0 185,0 185,0 170,0 

Зеленчукови консерви – кг 87,6 75,2 77,1 84,3 

Захарни изделия – кг 100,0 100,0 100,0 100,0 

Шоколадови изделия – кг 125,0 125,0 137,5 137,5 

Безалкохолни напитки – л 131,9 128,4 121,4 118,4 

Алкохолни напитки – л 110,7 111,2 113,8 105,4 



 

 

   Бира 132,5 134,2 134,2 131,7 

   Вина 84,0 82,7 89,3 73,3 

   Ракии 84,0 84,0 88,0 80,0 

Цигари - бр. 92,3 92,8 84,0 63,8 

Източник:НСИ и собствени изчисления 

Драстичното намаление на потреблението на основни продукти на консервната 

промишленост – компоти, конфитюри, зеленчукови консерви, което не може да се 

компенсира от високия ръст на плодовите сокове се е отразило и на производството. 

Другите сектори, които са повлияни от по-ниските нива на потребление са 

производството на вина и на цигари. 

Платежоспособното търсене е важен показател за обема на продажбите на 

националния пазар. Националната статистика отчита нарастване на покупателната 

способност на населението за всички наблюдавани хранителни продукти за периода 

2005-2010 г. Най-много е нараснала покупателната способност на населението на  

свинско месо – над 1.7 пъти и на птиче месо – над 1.6 пъти. За преобладаващата част от 

продуктите ръстът в покупателната способност е между 20% и 40%. Сравнително 

постоянна и на по-ниско ниво остава покупателната способност на прясно мляко, което 

задържа и потреблението му (фиг. 47). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 47. Динамика в покупателната способност на населението, 2005=100 ( %) 
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Източник:НСИ и собствени изчисления 

1.2. Организационно и продуктово преструктуриране на отрасъла 

►Организационно преструктуриране 

Изследваният период се характеризира с мащабно преструктуриране на 

българската хранителна индустрия, водещо до модернизация и по-висока степен на 

концентрация на производството в почти всички сектори. По данни на НСИ, общият 

брой на предприятията (с едностранно и двустранно счетоводство) в отрасъла за 

последните три години - 2007-2009, спрямо 2003 г., е намалял средно с около 1 100 

броя, въпреки значителните разлики по отделни години. Основно намалението в броя 

на предприятията идва от закриване на предприятията с микро размер (до 10 заети), 

нямащи възможност да покрият европейските стандарти за качество и безопаснаст на 

храните. В процентно отношение обаче, намалението е най-високо при големите 

предприятия (над 250 заети) – с близо 22%. За същия период нараства броят на 

средните по-размер предприятия, което показва, че част от големите предприятия се 

преструктурират, оптимизирайки броя на заетите в тях и преминават в предходната 

група по този показател (табл. 32).  

Макар да отчитаме факта, че има предприятия, които функционират в „сивата” 

зона, данните отразяват една обективна тенденция. Процесът на концентрация беше 

по-интензивен в секторите, преработващи животински суровини, поради по-

високите европейски ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, които 

предприятията трябваше да постигнат в предприсъединителния период. За периода 

2003-2006 г. предприятията в сектор месо добив и месо преработка намаляват от 651 на 

407 броя, а тези за преработка на мляко от 458 на 227, като за закрити съответно 65% и 

77% от микро предприятията в тези сектори. Процесът на преструктуриране продължи 

и след присъединяването ни към ЕС, но с различна посока в отделните сектори. В 



 

 

месопреработвателния сектор само за последния 3-годишен период, броят на 

предприятията е нараснал с 57, предимно с микро размер, в преработката на риба и 

други водни животни - със 7 броя, в млекопреработката е намалял с 12 броя, но общият 

брой е по-висок от този през 2006 г. Изводът е, че успоредно с извършващата се 

консолидация в тези отрасли, протича и обратния процес – в бизнеса навлизат и 

нови дребни производители в сектори и производства, имащи нисък праг на 

инвестиции. От друга страна промяната в данъчната политика през 2007 г., е фактор, 

някои малки производители да излязат на светло.  

Таблица 32. Брой на предприятията* от ХВП и разпределението им по размер** 

Сектори 
Всичко Микро Малки Средни Големи 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

ХВП - общо                     

2003 6 493 100,0 4 775 73,5 1 288 19,8 363 5,6 67 1,0 

2007 5 400 100,0 3 568 66,1 1 345 24,9 426 7,9 61 1,1 

2008 5 080 100,0 3 358 66,1 1 243 24,5 426 8,4 53 1,0 

2009 5 634 100,0 3 927 69,7 1 245 22,1 410 7,3 52 0,9 

2009/2003 86,8   82,2   96,7   112,9   77,6   

Храни и 

напитки                     

2003 6 439 100,0 4 772 74,1 1 287 20,0 345 5,4 55 0,9 

2007 5 367 100,0 3 560 66,3 1 336 24,9 417 7,8 54 1,0 

2008 5 050 100,0 3 351 66,4 1 231 24,4 420 8,3 48 1,0 

2009 5 607 100,0 3 919 69,9 1 239 22,1 403 7,2 46 0,8 

2009/2003 87,1   82,1   96,3   116,8   83,6   

Тютюни                      

2003 34 100,0 3 8,8 1 2,9 18 52,9 12 35,3 

2007 33 100,0 8 24,2 9 27,3 9 27,3 7 21,2 

2008 30 100,0 7 23,3 12 40,0 6 20,0 5 16,7 

2009 27 100,0 8 29,6 6 22,2 7 25,9 6 22,2 

2009/2003 79,4   266,7   600,0   38,9   50,0   

Източник: НСИ и собствени изчисления 

* Обхващат се всички  предприятия  с едностранно и двустранно счетоводство, 

отчетени в НСИ. 

** Съгласно класификацията в Закона за малките и средни предприятия (обн. ДВ. 

бр.84 от 24.09.1999) 

В секторите преработващи растителни суровини също протича процес на 

преструктуриране. Значително намаление на броя на предприятията има в сектор 

преработка на зеленчуци и плодове, мелничарската промишленост, при производството 

на растителни и животински мазнини. В сектор тютюнева промишленост се наблюдава 

де концентрация – през 2009 г. предприятията с голям и среден размер са едва 13 броя 



 

 

при 30 броя през 2003 г. Забавената приватизация в този сектор, доведе до значително 

снижаване на потенциала му. Процес на де концентрация протича и в сектора на виното 

– успоредно с големите винзаводи в отрасъла се инвестира в малки изби, насочени към 

производство на малки партиди качествени вина. 

Какво е нивото на концентрация на нашата хранителна индустрия по 

отношение на европейската? По данни на Евростат за 2007 г., средният размер на 

предприятията от българската хранителна индустрия е 22 заети лица на 1 предприятие, 

докато средното европейско ниво на 27
-те

 държави-членки е 15 заети лица на 1 

предприятие. Диференциацията по страни обаче, е в широки граници. Страните 

разположени в северните ширини имат значително по-висок среден размер - 

Великобритания – 63 заети, Дания -42 заети, Холандия – 31 заети , Полша - 29 заети 

Германия - 26 заети, докато в големи страни производителки на храни, разположени в 

южните ширини, средният размер е значително под средния за ЕС – Гърция - 6 заети, 

Италия – 7 заети, Франция - 9 заети, Португалия – 10 заети, Испания – 14 заети. В тези 

страни, наред с мощните производители на храни в производства, прилагащи високо 

механизирани и автоматизирани технологии, съществуват и множество дребни 

предприятия, действащи предимно на локални пазари и в определени пазарни ниши.  

На нивото на България са Чехия и Румъния и малко под него – Австрия и Унгария.  

►Промени в производствената структура 

В Таблица 33 е представено участието и значението на отделните сектори в 

икономиката на ХВП през 2009 г. По всички показатели производството на храни, 

включващо 9 сектора е с най-голям дял в отрасъл ХВП. От групата на храните най-

значим сектор от гледна точка обема на произведена продукция е сектор месо 

преработката с дял около 20% от общата продукция произведена в отрасъла. По дял 

на броя на наетите /17.3%/ отстъпва първо място на сектор производството на хляб и 

тестени изделия в който делът на наетите лица е над 28% от общия брой на 

наетите в ХВП. Този сектор е и с най-висок дял в добавената стойност - 16.3%. 

Няколко производства, обособени в група „други”, основно място в която заема 

производството на захар, шоколадови и захарни изделия е с най-висок дял в размера на 

инвестиции през 2009 г. – около 19% от общите за отрасъла. Със сравнително висок 

дял в структурата /6%-9%/ по всички показатели са и секторите млекопреработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци. 

 

Таблица 33. Дял на секторите в ХВП, 2009 г. (%) 



 

 

Икономически дейности по КИД-2008 

Относителен дял в ХВП на: 

Наети 
Про- 

дукция 

Добаве- 

на с-ст 
ДМА 

Инвес- 

Тиции 

Производство на храни 81,0 73,9 67,3 74,1 59,5 

Производство и преработка на месо, без готови 

ястия 17,3 21,9 12,6 14,5 3,3 

Преработка и консервиране на риба и други 

водни животни, без готови ястия 1,3 0,7 0,8 0,4 0,4 

Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци, без готови  ястия 7,3 6,4 6,6 7,4 8,6 

Производство на раст. и жив. масла и мазнини 2,3 4,0 2,5 3,7 -0,1 

Производство на мляко и млечни продукти 8,9 9,2 8,8 9,3 7,8 

Производство на мелничарски продукти, 

нишесте  2,8 5,1 4,5 5,3 13,3 

Производство на хлебни и тестени изделия 28,2 23,5 16,3 11,6 6,4 

Производство на други хранителни продукти 11,3 10,9 13,2 19,2 18,9 

Производство на готови храни за животни 1,7 12,6 2,1 2,7 1,0 

Производство на напитки  14,8 3,2 25,0 22,6 35,3 

Производство на тютюневи изделия  4,2 18,5 7,7 3,3 5,2 

Производство на храни, напитки и тютюн. 

издел. 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

Източник:НСИ и собствени изчисления 

 

В резултат на различните темпове в развитието на отделните подотрасли и 

сектори в периода 2001-2010 г., значително се променя приноса им в икономиката на 

ХВП.  

За последните 10 години в структурата на промишлената продукция по текущи 

цени са настъпили значителни промени по подотрасли, свидетелстващи за 

промени в пазарната реализация и конкурентоспособност на произвежданите от 

тях продукти. Има ясно очертано тенденция на свиване на участието на напитките и 

тютюневите изделия съответно с близо 2 и 7 пункта спрямо 2001 г. за сметка на 

нарастване на производството на храни. Още по-драстична е промяната спрямо 1998 г., 

когато производството на напитки е заемало 22.8 %, тютюневите изделия – 18.8%, а 

храните 58.4% (фиг. 48). 

 

 

 

 

Фиг. 48. Промени в производствената структура в отрасъл ХВП, (%) 
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Източник: НСИ и собствени изчисления 

Съществено се променя и секторната структура в групата на храните за 

периода 2001-2009 г. Най-силно разширява своето участие в структурата на храните 

сектора производство и преработка на месо и месни продукти – от 21.5% - на 29.6%. 

Производството на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти (Пресни и сухи 

сладкарски изделия, сухари, бисквите, макарони, юфка, шоколадови и захарни изделия, 

захар, чай, хранителни подправки и сосове, хомогенизирани готови храни и др), заема 

най-висок относителен дял и също разширява  своето участие до 2008 г. Тези два 

сектора през 2009 г. произвеждат над 60% от продукция в стойностно изражение по 

текущи цени в групата на храните, като произвеждат хранителни продукти на стойност 

3.6 млрд. лв. от общо 5.9 млрд. лв. (фиг. 49). 

Фиг. 49. Промени в структурата на продукцията в групата на храните, (%) 
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Източник: НСИ и собствени изчисления 



 

 

Значително нараства относителния дял и на сектор производство на мляко и 

млечни продукти от 9.6% през 2001 г. – на 12.4% през 2009 г. и на сектор рибо 

преработка – от 0.4% - на 0.7%. Други три сектора – масло добивната, консервната и 

особено мелничарската промишленост намаляват своето участие в производствената 

структура на групата на храните. 

Промените са резултат от сравнително по-високите темпове на нарастване (с 30-

40%) на производството в секторите рибо-, месо- и млеко- преработка в сравнение с 

останалите сектори – до 8-9% и значителния спад на производството на зеленчукови и 

плодови консерви – с над 30% спрямо 2005 г. 

Приносът на основните сектори в промишлената продукция, произведена през 

2009 г. от хранително-вкусовата промишленост се илюстрира с Фигура 50. Структурата 

е съобразно новата номенклатура на икономическите дейности - КИД-08, според която 

групата на т.н. „други хранителни продукти”, включваща производството шоколадови 

и захарни изделия, захар, чай, хранителни подправки и сосове, хомогенизирани готови 

храни и др. е отделена от хлебните и тестени изделия. Видно е, че тази група храни 

заема трето място по икономическа значимост и заедно с още две групи – месо и месни 

продукти и напитки, формират над 50 % от стойността на промишлената продукция на 

българската хранително-вкусова промишленост  

Фиг. 50. Секторна структура на отрасъл хранителна индустрия – 2009 г. 
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Източник: НСИ, Структурата е по КИД-08 

 

 



 

 

1.3. Развитие на външната търговия с продукти на ХВП 

Анализът на външната търговия с продукти на ХВП се основава на информация 

по групи продукти по Комбинираната номенклатура, като формирането на общия 

външнотърговски оборот на ХВП
3
 се извършва чрез обобщаване на информацията на 

13 стокови групи (табл. 34).  

С оглед информацията да съдържа само преработени селскостопански стоки, 

група 04 се редуцира до мляко и млечни продукти, като се елиминират стойностите за 

птичите яйца и меда.  

С интегрирането на националния ни пазар на храни напитки и тютюни в 

единния европейски пазар от началото на 2007 г. и превръщайки го в част от него, се 

създаде възможност за разширяване на стокообмена със страните-членки на ЕС. 

Динамиката на външнотърговския обмен  на продукти на хранителната индустрия на 

единния европейския пазар и на резултатите от него след присъединяване на страната в 

ЕС, е един от основните критериите за степента на интеграция на отрасъла и на 

проявените конкурентните възможности при новите условия на търговия. 

Очертава се трайна тенденция на нарастване на експорта на продукти на 

хранителната индустрия за четирите години на евроинтеграция (2007-2010 г.) спрямо 

2006 г. Стойностният обем на експорта е нараснал над 2.4 пъти - от около 728 млн. 

щ.д. – на 1 760 млн. щ.д (фиг. 51).  

Таблица 34. Стокови групи от комбинираната номенклатура 

Код Стокови групи 

02 Меса, карантии, годни за консумация 

04 Мляко и млечни пр.,птичи яйца, естествен мед 

11 Мелничарски продукти;малц,скорбяла, нишесте 

15 

Мазнини и масла от животински или растителен произход, пр. от тяхното 

разпадане, обработени мазнини за хранителни цели, восъци от жив. или 

растителен произход  

16 Продукти от месо риба или ракообразни 

17 Захар и захарни изделия 

18 Какао и продукти от какао 

19 
Хранителни продукти приготвени  на базата на житни р-я, брашно, скорбяла, 

нишесте или мляко, тестени и сладкарски изделия  

20 Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растенията 

21 Различни видове хранителни продукти 

22 Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет 

23 
Остатъци и отпадъци от хранителната .промишленост, приготвени храни за 

животни 

                                                            
3/ След 2000 г. НСИ не публикува обобщени данни за износ и внос на ХВП, а общо за аграрния сектор. 



 

 

24 Тютюн и обработени заместители на тютюна 

 

Фиг. 51. Износ на храни, напитки и тютюни изделия (млн. щ. д.) 
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Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления  

Експортът на стоки на хранителната индустрия се развива по-интензивно от 

общия за страната в резултат на което делът й в общия експорт за периода 2006-2010 г. 

в стойност нараства от 4.9% на 8.5%. Данните свидетелстват за изразени сравнителни 

конкурентни предимства на отрасъла в националната икономика в условията на 

евроинтеграция. 

Видно от Фигура 51 е, че основна част от износа на хранителната индустрия се 

формира от групата на храните, чийто износ нараства над 2.5 пъти. Експортът на 

тютюн и тютюневи изделия е с най-висок ръст /над 3 пъти/, докато ръста в износа на 

напитките е нисък и неустойчив. Изразените тенденции са индикатор за проявени 

конкурентни възможности на първите две групи и неубедителното представяне 

на третата група продукти, чийто основен експортен продукт е виното. 

В натурално изражение ръстът на експорта за периода 2007-2010 г. спрямо 

2006 г. е близо 2 пъти - от 713 хил. тона общо за отрасъла – на 1 366 хил. тона. Какво и 

колко изнасяме в натура по отделни групи продукти е показано на Фигура 52. При 

всички групи продукти с изключение на напитките се очертава тенденция на 

увеличаване на изнесените количества в цитирания период по отношение на базовата 

2006 г. С най-висок ръст са мелничарските и захарни продукти – над 4 пъти, които 

формират и основния /близо 40%/ натурален обем на експорта на храни през 2010 

година. Износът на месо нараства около 3 пъти, на мазнини и масла и на млечни 

продукти – над 2 пъти.  

 



 

 

Фиг. 52. Износ на хранителни продукти (хил. тона)  
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Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления  

 

Вносът на хранително-вкусови продукти за периода 2007-2010 г. е също с 

устойчива тенденция на нарастване. Либерализирането на пазара през 2007 г. води до 

значително /макар и по-ниско от експорта/ увеличаване на вноса в стойностно 

изражение на всички групи продукти - общо 2,3 пъти за четирите години. Най-висок 

е ръстът при тютюневите изделия – 6.5 пъти, напитките нарастват 2.5 пъти и храните 

2.1 пъти (фиг. 53).  

 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 53. Внос на храни,  напитки и тютюневи изделия (млн. щ. д.) 
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Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления  

 

Фиг. 54. Внос на хранителни продукти в натура (хил. тона) 
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Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления  

Вносът в натурално изражение за последните 4 години е нараснал общо за 

отрасъла близо 1.3 пъти. Най-висок относителен дял в натуралния обем на вноса заема 

захарта за която сме традиционен вносител, а бързото нарастване на вноса на месо и на 

мазнини и масла, поставя тези продукти на второ и трето място. Значителни обеми в 



 

 

натура се внасят в сектора на млякото и млечните продукти, които нарастват около 5 

пъти само за 4 години. Близо 2 пъти нараства и натуралния обем на внасяните 

безалкохолни и алкохолни напитки (фиг. 54).  

Причина за нарасналите обеми на внос в месния и млечния сектор е 

диспропорцията суровина-преработвателни мощности, т.е. вносът е суровинно 

ориентиран,  докато значителното увеличаване на вноса на напитки конкурира нашите 

производители на националния пазар. Индикатор за повишаване на конкуренцията на 

този пазар е тенденцията на намаляване на продажбите през последните две години 

спрямо 2008 г., с около 20% (фиг. 45). 

1.4. Продуктово преструктуриране на износа и вноса 

Динамиката в структурата на износа в стойностно изражение на основните 

три групи продукти /подотрасъла/ за периода 2001-2010 г., показва че нараства 

значението на групата на храните за сметка на напитките и тютюневите 

изделия. Докато през 2001 г. делът на храните в общия износ не надхвърля 50%, а 

другите два подотрасъла - напитките и тютюневите изделия, разделят почти 

равностойно останалите 50%. В края на периода, делът на износа на храни се увеличава 

с 20% - от 50% - на 70%, а делът на манипулирания тютюн и цигарите заема над 21%, 

след като спада значително в предходните години. Делът на напитките в общия износ 

обаче намалява над 3 пъти - от близо 25% - на 7%. Още по-съществени са промените 

спрямо 1992 г., когато износът на манипулиран тютюн и цигари формира 42.8% от 

общия стойностен обем на експорта,  напитките -13.7%, а храните – 43.5%. (фиг. 55).  

Фиг. 55. Структура на износа и вноса по основни групи продукти в щ.д., (%) 
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Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления 



 

 

Промените в структурата на износа по основни групи продукти за периода 2001-

2010 г. в натурално изражение  са аналогични – относителният дял на храните расте 

от 61.9% на 86.3%, а този на напитките намалява от 32.7% - на 9.8%. Експортният дял 

на тютюна и цигарите в натурално изражение намалява и от 5.3% - на 3.9%, макар в 

стойностно изражение да расте.  

В структурата на вноса в стойностно изражение за периода 2001-2010 г. 

също настъпват промени, но не толкова съществени. Вносът на храни запазва висок 

относителен дял – над 80%, за целия период, вносът на цигари и тютюн също се движи 

около 10%, но нараства делът на напитките. Положителен момент е, че вносът на 

напитки нараства и заема най-висок дял в първата година на присъединяване към ЕС – 

над 10% и намалява през следващите три години до 7.3%. (фиг. 55). 

В структурата на вноса в натурално изражение, делът на храните, макар и 

по-висок от стойностния му размер, е с тенденция на намаление – от около 96% - на 

90%, докато другите две групи увеличават своя дял – напитките от 2.0% - на 7.4%, а 

групата на тютюневите изделия от 1.9% - на 2.4%. 

В Таблица 35 са представени промените в структурата на износа и вноса на най-

голямата група продукти – хранителните продукти, формираща се от 11 позиции по 

Комбинирана номенклатура. Анализът показва, че експортната структура е 

претърпяла значителни промени. Нараства делът на продукти, които в миналото са 

заемали незначителен дял в експортната структура. Например през 1992 г. износът на 

продукти на базата на житни растения, тестени и сладкарски изделия заема едва 0.7% в 

експортната структури на храните, през 2001 г. е 7.4%, а през 2008-2010 г. нараства на 

15-17%. Същата тенденция се очертава и в групата на захарта и захарните изделия и на 

изделията от какао. Същевременно месната, консервната и фуражна промишленост 

загубват част от позициите си в експортната структура.  

Таблица 35. Структура на износа и вноса на храни в щ.д., (%) 

Ко

д 

по 

КН 

Стокови групи 

Износ Внос 

2001 2006 2008 2010 2001 2006 2008 2010 

  Храни – общо 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

02 
Меса, карантии, годни за 

консумация 24,7 22,5 15,4 11,4 12,1 22,3 25,7 25,1 

04 Мляко и млечни  11,4 9,5 13,6 12,4 5,8 5,4 8,4 10,7 

11 
Мелничарски продукти; малц, 

скорбяла, нишесте 3,9 0,3 2,0 4,3 2,2 2,0 1,9 1,2 

15 Мазнини и масла от 7,4 6,9 11,3 11,2 9,8 7,7 10,1 8,7 



 

 

животински или раст. 

произход  

16 
Продукти от месо риба или 

Ракообразни 2,8 3,3 1,5 2,0 2,6 0,9 1,8 2,5 

17 Захар и захарни изделия 5,7 5,9 12,2 13,8 25,8 19,0 11,5 14,3 

18 Какао и продукти от какао 1,3 3,1 2,7 5,7 5,4 7,1 7,2 8,7 

19 

Хр. пр. приготвени  на базата 

на житни р-я, тестени и слад. 

изделия  7,4 20,2 16,8 14,6 7,3 6,7 6,7 6,1 

20 
Хр. продукти от зеленчуци и 

плодове  15,0 15,2 12,1 10,9 6,7 7,4 8,9 7,1 

21 Различни видове хр. продукти 3,0 5,1 5,1 3,8 12,9 11,9 10,1 8,7 

23 

Остатъци и отпадъци от 

хран.пром, приготвени храни 

за животни 17,5 7,9 7,3 9,9 9,4 9,4 7,8 6,8 

Източник: НСИ, Външна търговия  и собствени изчисления 

Очертава се тенденция на увеличаване на експортните възможности на 

сектори, които не са свързани пряко със селскостопанското производство и 

преработка на суровини от него, а ползват готови и полуготови продукти (брашна, 

захар, какао, масла, сухо мляко, сметана, есенции, сладка, ядки и др.). На базата на 

вноса на суровина разширява своето участие в експортната структура и млечната 

индустрия. 

Съществени промени в изследвания период настъпват и в продуктовата 

структура на вноса на храни. През 2001 г. все още най-висок дял заема 

традиционните за страната импортни продукти – суровата захар с дял над ¼ в 

импортната структура и на второ място групата на различни видове хранителни 

продукти (екстракти, есенции, чайове, сосове, подправки, сладолед и др.) с близо 13%. 

В края на периода основен дял в импортната структура заемат две групи храни – меса и 

карантии и мляко и млечни продукти, които увеличават своя дял около 2 пъти. Още две 

групи увеличават своя дял в импортната структура - какао и продукти от какао и 

консервирани плодове и зеленчуци (табл. 35).  

1.5. Преструктуриране на външния пазар на ХВП, дял на ЕС  

С присъединяване на България към ЕС, хранителната ни промишленост 

разширява значително стокообмена с този пазар. Износът само за три години - през 

2010 г. спрямо 2007 г., нараства в натура 2.5 пъти, а в стойност около 2 пъти. Вносът от 

страните на ЕС в натура и стойност нараства по-бавно – съответно около 1.5 пъти, но е 

с по-високи обеми (фиг. 56). 



 

 

Фиг. 56. Динамика на износа и вноса на пазара на ЕС в натура и стойност  
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Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

Фиг. 57. Изменение на дела на ЕС в търговията с продукти на ХВП (%) 

 

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

Значително нараства относителния дял на ЕС във външнотърговския обмен с 

продукти на ХВП. Относителният дял на ЕС в експорта расте съответно от 55% на 73% 

в натурално изражение и от 61% на 69-70% в стойност. При вноса участието на ЕС в 

доставката на храни, напитки и тютюневи изделия е още по-високо. В стойностно 

изражение делът на ЕС нараства с около 4 пункта, но в натура - с над 11 пункта – от дял 

около 66% - на 78%. Това показва, че вносът се разширява предимно за сметка на 
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продукти с по-ниски цени, т.е. с по-малка обработка – суровини и полуфабрикати с по-

ниска добавена стойност (фиг. 57).  

Както по отношение на общия експорт, така и в частност на европейския пазар, 

хранителната ни индустрия проявява сравнителни конкурентни предимства по 

отношение на останалите отрасли в националната икономика. Общият експорт към ЕС 

за цитирания период нараства значително по-бавно – едва с 12%, в резултат на което, 

хранителната ни индустрия увеличава дела си в националния експорт на пазара 

на ЕС от 5.7% на 9.6%. 

Износът и вносът на продукти на някои сектори в натурално изражение на 

пазара на ЕС надхвърля 85-90% от общия износ и внос. Така например, през 2010 

износът на 3 групи продукти - меса и карантии, консерви от месо и риба и захар и 

захарни изделия е съсредоточен към пазарите на страните-членки на ЕС и заема над 

90% от общия износ. Още по-силна зависимост от европейския пазар на българската 

хранителна индустрия се очертава при вноса. При три групи продукти – меса и 

карантии, мляко и млечни, консерви от месо и риба, ЕС с дял от 96.7 до 99.8 се явява 

монополист при вноса, а за още три групи - мелничарски продукти, безалкохолни и 

алкохолни напитки и храни за животни, вносът заема над 90% (табл. 37).  

 

Таблица 37. Дял на ЕС в търговията по групи продукти в натура (%) 

Шифър 

по КН 
Стокови групи 

Износ Внос 

2007 2010 2007 2010 

02 Меса, карантии, годни за консумация 95,3 92,1 94,8 97,5 

04 Мляко и млечни продукти /без яйца и мед/ 67,2 80,5 85,9 99,8 

11 Мелничарски продукти ;малц, скорбяла, нишесте 84,9 85,9 89,4 93,0 

15 
Мазнини и масла от животински или раст. 

произход  46,7 70,4 62,4 66,6 

16 Продукти от месо, риба или ракообразни 66,7 93,1 84,7 96,7 

17 Захар и захарни изделия 55,9 92,5 22,7 55,2 

18 Какао и продукти от какао 38,0 82,8 77,8 77,2 

19 
Хр. пр. приготвени на базата на житни растения, 

брашно, скорбяла, тестени и сладкарски изделия  63,2 65,1 79,4 79,0 

20 
Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или 

други части от растенията 66,6 78,3 72,5 68,5 

21 Различни видове хранителни продукти 39,8 83,7 83,8 73,4 



 

 

22 Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет 44,4 63,5 80,8 90,8 

23 
Остатъци и отпадъци от хран. пром, храни за 

животни 51,6 51,0 72,3 94,6 

24 Тютюн и обработени заместители на тютюна 38,1 50,1 53,8 50,7 

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

Анализът на данните на основните ни пазари по страни, очертава една не много 

благоприятна ситуация. От 27 страни-членки на ЕС, активната ни търговия се 

ограничава само до 5 от тях - Румъния, Гърция, Италия, Германия и Полша. Те 

формират общо 82% от износа и 90% от вноса за ЕС в натура. Пазарите на първите 

две, съседни на нас страни - Румъния и Гърция, поглъщат близо 70% от експорта за 

европейския пазар, формират - 43% от вноса, а заедно с Полша - 62%.  

Данните показват, че въпреки разширяване на позициите на хранителната ни 

индустрия на единния европейски пазар след 2007 г., търсенето на нашите продукти на 

пазарите в старите страни-членки, отличаващи се с по-високи ценови нива и 

потребителски изисквания е ограничено. Разликата в относителните тегла на износа и 

вноса в натура и стойност на пазара на ЕС, красноречиво показва, че износът се 

осъществява на по-ниски средни цени на единица продукция, отколкото вноса. 

Високият относителен дял на износа само към две страни от региона, в условията на 

кризи създава предпоставки за значителен пазарен риск за хранителната ни индустрия. 

1.6. Резултати от търговията с продукти на ХВП на пазара на ЕС  

Балансът на търговията на българската хранителна индустрия за периода 

2007-2010 г. е отрицателна величина, макар в последните две години да е с тенденция 

на намаление. Отрицателният резултат се формира от търговията ни със страни 

от ЕС. България на този пазар е нетен вносител, което говори за сравнително по-

ниската й конкурентоспособност по отношение на хранителните индустрии на другите 

страни-членки. Търговията ни с трети страни е с положителен резултат и компенсира 

отчасти отрицателното салдо от европейския пазар (табл. 38). 

 

Таблица 38. Баланс на търговията с продукти на ХВП (млн. щ. д.) 

Показатели 

 

2007 2008 2009 2010 

Общо ЕС Общо ЕС Общо ЕС Общо ЕС 

Износ  1049,0 643,7 1411,3 935,1 1500,8 1048,4 1759,5 1211,2 

Внос 1291,8 1040,7 1924,3 1567,0 1773,6 1475,1 1890,7 1584,0 

Салдо -242,8 -397,0 -513,0 -631,9 -272,8 -426,7 -131,2 -372,8 



 

 

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

Анализът на структурата на външнотърговското салдо показва, че 

отрицателният резултат от външната търговия на хранителната индустрия до 2007 г. се 

дължи на групата на храните. В последните три години само износът на тютюн и 

цигари е с положителен баланс и с тенденция на нарастване, докато при напитките 

страната става нетен вносител, поради силно редуциране на износа на вино за Русия. 

(фиг. 58). 

Фиг. 58. Баланс по основни групи продукти (млн.щ.д.) 
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Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

Балансът на търговията по стокови групи общо на международния пазар и 

пазара на ЕС е представен в таблица 39. Видно е, че само една стокова група – 

хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашно, скорбяла, 

тестени и сладкарски изделия, има положително търговско салдо за целия 4 

годишен период 2007-2010 г. Положителен момент е, че през 2010 г. 5 сектора от 

групата на храните от общо 11 са с положителен резултат, докато през 2007 г. е само 

един. С най-голям принос в отрицателния резултат в групата на храните за 2010 г., 

освен традиционно внасяните кафе подправки и др. – 88 млн.щ.д., какао – 64 млн.щ.д., 

захар – 48 млн.щ.д., са още два сектора - месопреработвателната промишленост с 183 

млн.щ.д. и млекопреработката - 70 млн.щ.д. Последните два сектора формират 

отрицателен резултат в търговския обмен поради невъзможност на животновъдните ни 

отрасли да предоставят необходимата суровина за преработка и компенсиране на 

недостига с внос от страни-членки на ЕС. 



 

 

Таблица 39. Баланс по стокови групи (млн.щ.д.)  

Стокови групи 
2007 2009 2010 

Общо ЕС Общо ЕС Общо ЕС 

Храни, напитки и тютюни  - общо 

-242,8 

-

396,9 -272,7 

-

628,5 -131,2 

-

372,8 

Храни  

-333,9 

-

352,9 -431,0 

-

566,9 -288,8 

-

351,9 

Меса и карантии, годни за консумация  -71,7 -69,2 -227,7 

-

243,4 -183,0 

-

188,4 

Мляко и млечни продукти  -1,0 -25,0 -27,0 -51,1 -68,8 -95,0 

Мелничарски продукти; малц, скорбяла, 

нишесте  -8,5 -10,2 19,9 -13,6 35,5 25,3 

Мазнини и масла от животински и растителен 

произход  -52,4 -44,5 0,3 -46,1 5,5 2,6 

Продукти от месо, риба или ракообразни -3,3 -5,7 -10,3 -15 -14,1 -15,7 

Захар и захарни изделия  -44,4 -4,0 -45,5 35,2 -48,1 13,2 

Какао и продукти от какао -55,1 -58,0 -82,8 -81,3 -63,9 -60,1 

Храни на базата на житни растения, брашно, 

скорбяла, тестени и сладкарски изделия  43,2 11,3 70,2 27,3 89,2 40,9 

Храни, приготвени от зеленчуци и плодове -6,3 -13,6 -17,6 -15,2 27,4 34,9 

Различни видове хранителни продукти -92,0 -90,3 -97,0 

-

107,1 -88,1 -83,0 

Храни за животни, отпадъци от ХВП  -42,2 -43,7 -13,5 -56,6 19,6 -26,6 

Безалкохолни и алкохолни напитки  19,7 -33,8 -23,6 -75,4 -11,4 -41,8 

Тютюн и тютюневи изделия  71,4 -10,2 181,9 13,8 169,0 20,9 

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

През 2010 г. с положителен резултат на европейския пазар е търговията с 

мазнини и масла, мелничарски продукти, захар и захарни изделия, зеленчукови и 

плодови консерви, храни на базата на житни растения, тютюн и тютюневи изделия. 

1.7. Конкурентоспособност на българската ХВП на европейския пазар 

В този раздел анализът се базира на показатели на структурната бизнес 

статистика (СБС), дефинирани по европейска методология и характеризиращи 

вътрешно-отрасловата ефективност на производството и реализацията, като цена на 



 

 

ресурсите и достъп до тях, производителност на ресурсите, разходите и приходите, 

инвестиционни разходи. Прави се оценка на постигнатите сравнителни предимства от 

българската хранителна индустрия по приетите показатели по отношение на средните 

за ЕС-27 нива и по отделни страни-членки. Използват се показатели, на ниво „DA” по 

единната за ЕС номенклатура на икономическите дейности и в съответствие с 

европейската методология на СБС, което ги прави методологически сравними с 

данните за другите страни членки на ЕС. 

►място на ХВП в европейската хранителна индустрия 

Българското производство на храни, напитки и тютюневи изделия  заема много 

малък дял в общото на 27
-те

 членки на ЕС. В България са позиционирани около 1.8% -

2% от общия брой предприятия в общността, осигуряват заетост на 2.3% от 

заетите, но произвеждат едва 0.3% от добавената стойност и заемат 0.4% в 

общия оборот на храни, напитки и тютюневи изделия на европейския пазар
4
. 

Макар с уговорката, че тези показатели са в зависимост от вътрешно-отрасловата 

структура на националните хранителни индустрии, не може да не се отбележи, че 

произвеждаме при по-ниска производителност на труда спрямо средната в Общността. 

Данните на Евростат показват, че в този отрасъл съществува голяма 

диференциация в обема на производството по страни. Само първите 5 големи 

страни – Германия, Франция, Англия, Италия и Испания създават близо 70% от 

добавената стойност и формират над 69% от продажбите. Останалите 22 страни си 

разделят 30%, като на 18 от тях делът им не надхвърля 2% в общата добавена стойност. 

България се намира на 22 място и след нея са Словакия, Словения, Кипър, Естония, 

Малта и Люксембург. За сравнение, Гърция е на 13 място с дял от 1.8 %, а Румъния 

пред нас с дял от 0.8%.  

Малкият размер на производството на България в общия обем на ЕС, показва, че 

трудно нашата индустрия би се конкурирала на този пазар с масови продукти на 

база икономия от мащаба. Шансовете ни са в търсене на пазарни ниши за продукти 

със специфично и високо качество, удовлетворяващо определени вкусови потребности 

на европейския потребител. 

►показатели за конкурентоспособност 

Един от показателите за конкурентоспособност е нивото на производителност 

на труда, изразена с добавената стойност на един зает в отрасъла.  

На Фиг. 59 е показано равнището на достигнатата производителност на труда 

през 2007 г. в производството на храни напитки и тютюневи изделия по страни спрямо 

                                                            
4/ По данни на Евростат 



 

 

средното ниво на производителност на труда от ЕС-27. С най-висока производителност 

на труда е Ирландия с над 3.4 пъти средното ниво за ЕС-27, а на последно място е 

България с над 7 пъти по-ниско ниво. Румъния е пред нас с ПТ около 19%, а Гърция с 

94.5% от средното ниво. От източноевропейските страни с най-висока 

производителност е Полша с ниво от 60%, спрямо средното, следвана от Чехия и 

Унгария. 

 

 

Фиг. 59. Производителност на труда, ЕС-27=100, 2007,(%) 
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Източник: Евростат (SBS) и собствени изчисленияs 

 

Ниската ПТ частично се компенсира с по-високата производителност на 

разходите за труд, изразени с добавената стойност създадена с единица разход на  



 

 

труд. По този показател България е на второ място след Ирландия, т.е. все още по-

евтиния труд у нас е сравнително конкурентно предимство. Този извод се подкрепя 

и с данните на фигура 60, изразяващи относителния дял на разхода на труд в 

производство на единица продукция. По този показател България заема първо място 

с дял от 8.3% при средно за Европейската общност 13.1%. От източноевропейските 

страни непосредствено след нас е Полша (8.8%), която постига този резултат 

вследствие и на многократно по-висока производителност на труда, а не само от 

ниската цена на труда както е при нас. Разходите, които правят другите 

източноевропейските страни – Румъния, Чехия, Словакия и Унгария с изключение на 

Естония, са също под средното за ЕС-27 ниво (фиг. 60). 

 

Фиг. 60. Дял на разходите за персонал в продукцията, 2007, (%)  
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Източник: Евростат (SBS) и собствени изчисленияs 

 

Положителен процес е и нарастването на добавената стойност в 

продукцията на хранително-вкусовата ни промишленост – от 18.1 % през 2005 г., 

на 19.8 % за 2007 г. при средно за ЕС-27 – 23.85%. Въпреки напредъка, заедно със 

Словакия и Румъния заемаме последните три места по този показател. 

Сравнителни предимства на българската хранително-вкусова 

промишленост се очертават по показателите за ефективност. Нормата на 

печалбата (дял на брутния опериращ излишък в оборота) от дейността на 

предприятията нараства от 8.8% за 2005 г. – на 10.3% за 2007 г. и по този показател 

България изпреварва 11 страни. Още по-добро място България заема по показателя 



 

 

рентабилност, изразен чрез относителния дял на брутния опериращ излишък в 

добавената стойност – с резултат 56.4 % при средно за ЕС-27 42.95 %, заема трето 

място след Ирландия и Полша (фиг. 61). 

Размерът на вложените инвестиции е един от факторите за повишаване на 

конкурентните възможности на българската хранителна индустрия. Три показателя се 

наблюдават от европейската бизнес статистика по които се прави сравнителен анализ. 

По първия показател - размер на инвестициите на един зает (брутни инвестиции в 

дълготрайни активи на един зает), българската хранителна индустрия до 2006 г. е на 

последно място в рамките на ЕС-27. Това говори за сериозно изоставане на нашия 

отрасъл в процеса на механизацията и автоматизацията на труда и че в по-голяма 

степен преобладават ръчните операции. През 2007 г., по този показател, със стойност 

от 4.7 хил. евро на един зает, България е на едно ниво с Португалия, като изпреварва 

две страни-членки - Чехия (4.6) и Унгария (4.4). От новоприсъединените страни, през 

същата година Румъния прави значително по-високи инвестиции от нас – 9 хил. евро на 

един зает, а с най-високи инвестиции е Словакия – 10.1 хил. евро на един зает, при 

средно за ЕС-27 около 8 хил. евро на един зает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фиг. 61. Дял на брутния опериращ излишък в добавената стойност, 2006, (%)  
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Източник: Евростат (SBS) и собствени изчисления 

 

Вторият показател - коефициент на инвестиране (брутни инвестиции в 

дълготрайни активи на единица добавена стойност по факторни разходи) дава 

представа за производителността на инвестиционните средства. По него далеч 

отстъпваме от средното за ЕС-27 ниво. Докато за създаване на единица добавена 



 

 

стойност средно за ЕС се използват 18.3 единици инвестиции, в България са 

необходими многократно повече - 68.7 единици. С по-лош резултат от нашия е 

Румъния - с 89 единици, а с най-добър – Ирландия – 6.5.  

Третият показател отразява дела на разходите за НИРД, направени от 

предприятията в произведената добавена стойност. България е единствената страна, 

която за 2007 г. посочва нулев дял на разходи за НИРД, при 0.3% за Полша, Румъния, 

Чехия и Унгария. Най-много средства за НИРД влагат производителите на храни, 

напитки и тютюневи изделия в Дания – 3.2% и Норвегия – 2%. 

1.8. Фактори, определящи структурните промени 

В резултат от направения анализ на процеса на организационно, продуктово и 

пазарно преструктуриране на хранително-вкусовата промишленост и от предишни 

изследвания на автора
5
, свързани предимно с променените условия на производство и 

търговия, произтичащи от евроинтеграцията на страната може да се направи извода, че  

настъпилите структурни промени са с положителен и отрицателен знак.  

Положителен момент е извършената модернизация и консолидация на 

бизнеса в редица сектори и нарастване на пазарната им реализация, а с отрицателен 

знак – извършеното преструктуриране на отрасъла не съответства на значително по-

високия потенциал на страната за производство на селскостопански суровини и тяхната 

преработка за задоволяване на вътрешните потребности и реализация на външните 

пазари.    

Развитието и преструктурирането на хранително-вкусовата промишленост през 

изследвания период се определя от множество фактори на националната среда и 

условията, регламентирани от ОСП на ЕС. Предвид целта на изследването се акцентира 

на факторите произтичащи от евроинтеграцията. 

Основен фактор, определящ положителните промени в преструктуриране на 

ХВП е повишената инвестиционна активност на фирмите, довела до 

модернизация и повишаване на конкурентоспособността.  

Съществен принос в този процес са европейските субсидии по пред 

присъединителната програма САПАРД за 2000-2006 г. В края на 2006 г. по Мярка 2.1 

„Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопанските и рибни 

ресурси” са одобрени 357 проекта на стойност 975 млн.лв., от тях близо 342 млн.лв. са 

европейски субсидии
6
. Най-много одобрени и изпълнени проекти и съответно усвоени 

                                                            
5 / Хаджиева В. и колектив (2008). Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на 

приложение на ОСП на ЕС, ССА, ИАИ, С., 426с. 
6 / МЗХ. http://www.mzp.government.bg/Sapard/News.htm 



 

 

средства по програмата има в секторите “месо”и “плодове и зеленчуци”. Във втория 

сектор обаче, по-голяма част от проектите и инвестициите са насочени към обработка, 

съхранение и търговия с пресни плодове и зеленчуци и само 27 проекта касаят сектор 

„консервна промишленост”. Двата сектора привличат 67.5 % от одобрените 

инвестиционни средства по проекти и 58.5 % от усвоените към момента средства.  

Както от посочения обхват така и от направленията на проектните и направени 

инвестиции по програма САПАРД, може да се види значителното влияние на този 

фактор върху технологичното и продуктово преструктуриране на 

подпомогнатите сектори. Близо 59% от инвестициите са насочени към подобряване 

на технологиите, създаване на нови продукти и съвременно пакетиране, а над 1/5 от тях 

за въвеждане на европейските стандарти за хигиена, безопасност и качество на храните 

(табл. 40). 

Таблица 40. Инвестиции по програма САПАРД по цели до 31.12.2006 г., млн. лв. 

Цел на инвестицията 

Одобрени проекти Завършени 

проекти 

брой с-ст % брой с-ст % 

Общо  357 978.2 100.0 203 419.8 

100.

0 

в т. ч. основни направления в 

преработката:       

Приспособяване на предприятията към 

стандартите на ЕС – общо и в т.ч.: 100 226.3 23.1 48 84.7 20.2 

          Хигиена 33 65.6 6,7 23 41.6 9,9 

         Качество на храната 65 157.1 16,1 23 39.6 9,4 

Подобряване или рационализиране на 

начините за 

преработка 73 152.8 15,6 47 78.6 18,7 

Прилагане на технологии за нови 

продукти 

и съвременно пакетиране 138 423.1 43,3 80 214.6 51,1 

Източник: МЗГ. http://www.mzp.government.bg/Sapard/News.htm 

С Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”от 

ПРСР 2007-2013 година продължава подкрепата на предприятията от хранителната 

индустрия в инвестиционната им дейност за модернизация на производството и 



 

 

повишаване на  тяхната конкурентоспособност. Бюджета по мярката за периода 2007-

2013 е 471.3 млн.лв. 

На трето място принос към модернизацията и преструктурирането на ХВП имат 

преките чуждестранни инвестици. В края на 2009 г. в отрасъла са инвестирани общо 

458 млн.евро. Най-голям интерес от чуждестранните инвеститори е проявен към сектор 

напитки (спиртни напитки, пиво, вино, безалкохолни напитки, минерални води) в който 

са вложени над 35% от общите инвестиции в отрасъла и в производство на една голяма 

група храни - производството на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 

(пресни и сухи сладкарски изделия, сухари, бисквити, макарони, ювка, шоколадови и 

захарни изделия, захар, чай, хранителни подправки и сосове, хомогенизирани готови 

храни и др) – 25%. В мелничната промишленост чуждите инвестиции възлизат на над 

13%, в консервната – близо 9%, а в млекопреработващата - 8%. Сравнително по-нисък е 

интересът към сектор месопреработка, дял малко над 3%.  

Основен фактор с негативно въздействие за развитие и преструктуриране на 

ХВП е намаляване на икономическата активност на традиционния за нашата 

страна отрасъл - селското стопанство. В резултат на това развитието на основни 

сектори (месна, млечна, консервна), са в силна зависимост от вноса на суровини и 

полуфабрикати и при условията на нарастване на цените на земеделските суровини в 

световен мащаб са под  засилен риск. 

Как се оценява влиянието на ОСП на ЕС след 4-годишния период на 

прилагане върху развитието на суровината база на ХВП? 

Три отрасъла от хранителната индустрия са под влияние на квоти, 

лимитиращи обема на селскостопанското производство на определени продукти и 

ограничаващи количествата на доставки за преработка. Това са квотите за доставка на 

краве мляко за преработка, ограничаване на площите на лозята и национални прагове за  

преработка на домати и праскови. Поради неблагоприятния за България референтен 

период /2001-2003г./, договорените квоти по отношение на потенциала на страната и 

достигнатите в предишни периоди резултати, са ниски и се очакваше, че те ще 

задържат производството и на преработените от тях продукти. Изминалият период на 

прилагане на тези рестриктивни по същество мерки, опроверга първоначалните тревоги, 

оказа се, че други фактори са с по-силно влияние за ограничаване на производството и 

доставките.  

През 2009 г. договорените квоти и прагове се оказаха широки. Така например, 

количествата на преработеното краве мляко ежегодно намалява и преработеното 

през 2009 г. около 600 тона е далеч под първоначално определената квота 722 

т./изпълнение от 83%/, а още по-ниско от действащата – 912.2 т. ./изпълнение от 66%/. 



 

 

През същата година общата площ, заета с лозя е около 101 хил.ха при договорени 153 

хил.ха. Същото е положението и с определените прагове за преработка на домати и 

праскови, за които България е договорила субсидии за производителите на тези 

суровини. През 2009 г. са преработени 21.9 хил.тона домати, докато националният праг 

-156.3 хил.тона е многократно по-висок, не само от количеството на преработените 

домати, но и от производството на реколта 2009 г. – 104.2 хил.тона. При прасковите – 

преработени са 3630 тона при праг 17843. Освен това, поради липса на сдружения на 

производители на тези суровини, което е условие за усвояване на договорените 

субсидии, сумите по тези схеми преминаха към системата за единно плащане на площ и 

се загуби техния целеви характер и ефект. 

Данните показват, че основният проблем при производството на суровини за 

хранителната индустрия е прилаганата политиката на подпомагане на 

селскостопанското производство. Схемата за единно плащане на единица площ 

/СЕПП/, не стимулира производителите на животински продукти, тъй като 

преобладаващата част от тях не притежават земя, а така също и производителите на 

интензивни култури, тъй като субсидията /в сравнение със зърнените/ заема 

незначителен дял в приходите от единица площ. Освен това различните нива на 

субсидиране в старите и новоприети страни-членки на ЕС и тяхното много бавно 

изравняване, поставя нашите производители и преработватели на земеделски продукти 

в неравностойни конкурентни позиции на единния европейски пазар. При условията на 

единен пазар, икономически по-изгодна е доставката на  суровини от страни-членки, 

предлагащи ги на по-ниски цени поради по-високите субсидии и сравнително по-

високо ниво на селскостопанското производство. Отраслите, осъществяващи 

производството си на базата на внос /месна, млечна/, се развиват с високи темпове, но 

тази практика доведе не само до потискане на местното производство, но и до 

влошаване на качеството на традиционни наши продукти с които сме известни на 

международния пазар. 

 

►Обобщения, изводи и препоръки 

Резултатите от анализа дават основание да се направят някои обобщения 

и изводи:  

♦ ХВП е основен отрасъл в българската индустрия, който в условията на 

евроинтеграция, икономическа и финансова криза се развива стабилно и по-динамично 

в сравнение с останалите индустриални отрасли в резултат на което нараства 

значението му в националната икономика.  



 

 

♦ Присъединяването на България към ЕС и възможността за ползване на 

европейски субсидии за покриване на европейските стандарти за хигиена и безопасност 

на храните, активира инвестиционната активност на предприятията в резултат на което 

в отрасъла се извърши мащабно преструктуриране, водещо до модернизация и 

консолидация на бизнеса.  

♦ Очертава се положителна тенденция на нарастване на производството и 

продажбите общо за отрасъла на вътрешния и международния пазар след 

присъединяване на България към ЕС. Стимул за нарастване на производството и 

продажбите в отрасъла е либерализиране на пазара и нарастване на търсенето и на 

цените на производител на националния, европейския и международния пазар. 

♦ Не еднозначно се развиват отделните подотрасли. Производството и 

продажбите на напитки и на външния и на вътрешния пазар са с тенденция на 

намаление през 2008-2010 г., като в последните две години продажбите на външните 

пазари са силно редуцирани с 30-40 % спрямо 2005 г.  

♦ Устойчиво и с високи темпове нараства експорта на хранителната 

индустрия за периода 2007-2010 г., изпреварващи темпа на националния експорт, което 

свидетелства за изявени сравнителни конкурентни предимства в национален аспект и 

успешна пазарна интеграция на общия европейски и световен пазар. 

♦ Основен пазар в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия е ЕС, 

който след интеграцията на страната се разширява и през 2010 г. на него се 

осъществява 78% от общия външнотърговски оборот на тези продукти. Балансът и за 

четирите години е отрицателна величина и то значително по-висока от тази на общия 

баланс. На този пазар хранителната ни индустрия участва предимно като вносител на 

суровини и полуфабрикати, осигуряващи и високи темпове на развитие на основните 

отрасли и задоволяване на растящото търсене на вътрешния и международните пазари. 

♦ Очертава се силна зависимост на българската хранителна индустрия от 

европейския пазар, което създава предпоставки за висок пазарен риск в условията на 

икономическа криза и очаквана рецесия на този пазар. Рискът значително нараства и 

от ограничения пазар - активният обмен с ЕС е само с 5 страни, две от които заемат 

над 2/3 от него. 

♦ Извършеното продуктово и експортно преструктуриране на отрасъла не 

съответства на значително по-високия потенциал на страната за производство на 

селскостопански суровини и тяхната преработка за задоволяване на вътрешните 

потребности и реализация на външните пазари.  Намалява участието в производствената 

и експортната структура на ХВП, на сектори, за които страната има сравнителни 



 

 

предимства.  Увеличава се участието на сектори, несвързани с производство на местни 

селскостопански суровини. 

♦ Недостигът на суровинни ресурси е най-рисковият фактор за развитие и 

повишаване на конкурентните възможности на основните ни сектори - месна, млечна 

и консервна. Прилаганата схема на европейско субсидиране на селскостопанското 

производство - Схемата за единно плащане на единица площ /СЕПП/, не стимулира 

производителите на животински продукти и на интензивни култури.  По-ниският размер 

на субсидиите в сравнение със старите страни-членки поставя нашето селскостопанско 

производство в неравностойна позиция. Тези отрасли са силно зависими от вноса на 

суровини и респективно от конюнктурата на пазарите им. 

♦ След отварянето на пазара някои продукти изпитват много силен конкурентен 

натиск на националния ни пазар и губят конкурентни позиции, като вина, зеленчукови 

и плодови консерви, натурални сокове, цигари, макаронени, тестени и сладкарски 

изделия, бисквити и др.  

♦ Сравнителните конкурентни предимства на българската хранителна 

индустрия на европейския пазар на този етап се дължат преди всичко на ниските 

разходи на труд в единица продукция и респективно на по-високата ефективност на 

производството и реализацията. Този фактор, в условията на единен трудов пазар не 

носи предимства в дългосрочен аспект;  

♦ Отрасълът изостава по отношение на размера и ефективността на 

инвестициите. Ниските стойности на инвестициите на един зает в сравнение със 

средните за Общността стойности, забавя процеса на механизация и автоматизация на 

трудовите процеси и задържа  нарастването на производителността на труда.  

♦ Многократно по-ниската производителност на направените инвестиции в 

българската хранителна индустрия, спрямо средните стойности за ЕС-27, при 

значително по-високата цена на кредитните ресурси у нас, прави отрасъла по-малко 

конкурентен и непривлекателен за чуждестранни инвестиции.  

1.9. Перспективи за развитие на ХВП 

Перспективите за развитие на българските предприятия за храни, напитки и 

тютюневи изделия в условията на интеграция в ЕС и глобализация на пазарите, се 

определят  от една страна от пазарното търсене и от друга, от възможностите 

им да се конкурират с останалите участници на пазара. Търсенето на храни и 

напитки, както показват анализите на световните организации за храни и прехрана, ще 

продължи да нараства и на базата на очертаващ се дефицит, ценовите равнища ще се 



 

 

запазят високи, което ще прави и инвестициите оправдани. Разбира се успехът ще 

се определя от оптимизиране на съотношението разходи-качество. 

Перспективите за развитие на ХВП в условията на евроинтеграция се лимитират 

както от възможностите, така и от предизвикателствата, които се пораждат от 

условията на производство и търговия в Общността. Евроинтеграцията и 

предвижданите промени на ОСП на ЕС за следващия програмен период създават 

потенциални възможности за развитие чрез:  

▪ свободен достъп до широкия европейски пазар; 

▪ ползване на европейски фондове за инвестиции, модернизация и разширяване 

на бизнеса; 

▪ по-ускорено изравняване на размера на селскостопанските субсидии и 

прилагане на по-гъвкави схеми за субсидиране на производства, приоритетни за 

страните-членки и по-опростено подпомагане на малки земеделски стопанства; 

▪ ползване на субсидии за реклама на традиционни продукти за навлизане на 

нови пазари в и извън ЕС. 

Реализирането им изисква усилия не само от производителите, но и от 

държавните институции и тяхната ефективна работа. На сегашния етап 

производителите не получават съответстваща държавна подкрепа, изразена в 

последователна политика и конкретни приоритети и мерки. Институциите, ангажирани 

с процеса на евроинтеграция се оказват с недостатъчен административен капацитет, 

недостатъчно ефективно се използваха европейските средства по програма САПАРД
7
, 

закъсня се и със стартирането на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

подпомагаща приоритетно микро и малки предприятия преработващи земеделски 

продукти.  

Предизвикателствата произтичат от: 

▪ нарастваща конкуренция на пазара на храни в т.ч. и на националния ни пазар в 

резултат на евроинтеграцията и глобализацията; 

▪ нарастване на разходите на труд и “изтичане” на квалифицирани работници и 

мениджъри; 

▪ запазване на по-висок размер на субсидиите в старите-страни членки, даващи 

им конкурентни предимства;  

                                                            

7/ САПАРД приключи с неусвоени близо 400 млн. лв, Mediapool.bg - новини, анализи, коментари, 23 дек. 

2009 г., http://www.mediapool.bg  

http://www.mediapool.bg/


 

 

▪ забавеното преструктуриране на селското стопанство, водещо до дефицит на 

суровини; 

▪ негативна нагласа на дребните земеделски производители за обединяване и 

липсата на достатъчно организации на производители, което спъва усвояването на 

европейските субсидии и доставка на еднородни и по-големи партиди за преработка; 

▪ слабо усвояване на средствата по европейските фондове, поради недостатъчен 

административен капацитет и корупционни практики;  

▪ намаляване на търсенето в страните от Еврозоната, поради изпадане в рецесия; 

▪ намаляване на търсенето и на националния пазар. 

Повишаване конкурентоспособността на отраслите за храни, напитки и 

тютюневи изделия е първо и необходимо условие за добри перспективи пред 

хранително-вкусовата ни промишленост и запазването и в редиците на водещите 

отрасли в българската икономика. Един от начините за определяне и повишаване на 

сравнителните предимства и конкуретоспособността на отраслите и продуктите, 

произведени от тях е да се очертаят силните и слабите страни на производството и 

търговията с тях. Силните страни ни дават възможност да реализираме разкритите от 

европейската интеграцията възможности, а открояването на слабите страни - да се 

набележат адекватни промени в икономическата и фирмена политика, водещи до 

повишаване конкурентоспособността и ефективността на българските производители.  

Резултатите и изводите от наши изследвания, а също и резултатите от анкетно 

изследване на ИАИ
8
 на предприятия от 5 основни сектора през 2005 г., изразили 

субективно мнение и самооценка на конкурентоспособността си, дават възможност да 

се очертаят силните и слабите страни на предприятията за производство на храни и 

напитки: 

 

 

 

Силни страни Слаби страни 

▪ Традиции в производството на храни 

   и напитки 

▪ Природо-климатични условия, 

осигуряващи 

▪ Ниска производителност на труда 

▪ Ниско качество и недостиг на 

суровините 

▪ Финансови затруднения и недостъпност 

                                                            
8/ Ковачева Ц., И. Петрова, Н. Маламова, Д.Трифонов, С. Бъчварова, С. Петров, Д.Вачевска, Ш.Йончева. 

Проблеми на адаптацията на предприятията от хранително-вкусовата промишленост към условията на 

общия европейски пазар, НЦАН, ИАИ, София, 2005, 160 с. 



 

 

  много добри вкусови качества на 

продуктите 

▪ Производство на специфични продукти 

▪ Ценови предимства 

▪ Специфични технологии, осигуряващи 

  максимално запазване на естествените 

  качества на продуктите  

▪ Екологично чисти продукти 

до 

   капитали 

▪ Ниски инвестиции в нови технологии 

▪ Липсваща или слабо развита 

   изследователска и внедрителска дейност 

▪ Непознаване на пазара 

▪ Липса на изключителна продукция 

   и “марка” 

 

Перспективите за развитие на отрасъла се определя от формулиране и прилагане 

на адекватни политики за преодоляване на слабите страни. Политиките и мерките 

трябва да създават по-благоприятна среда за изява на силните страни, повишаване на 

конкурентоспособността и намаляване на негативите от заплахите.  

Реализирането на възможността за разширяване на производството и пазарите на 

основни храни и напитки е свързано с мерки в следните области и направления: 

▪ Стимулиране производството на суровинни – разширяването на пазара на 

български храни и напитки, базирано на качеството и добрия вкус /предимство на което 

разчитат преобладаващата част от предприятията/ изисква на първо място и политика 

за осигуряване на необходимата по количество и качество суровина. 

Държавна политика и подкрепа в това отношение до 2007 г. почти липсваше, а 

след присъединяването ни към ЕС, лимитирането на размера на националната подкрепа, 

извън тази по ОСП, не даде възможност преференциално да се подпомагат 

производства, за които страната има сравнителни преимущества На базата на . 

предвижданите промени в ОСП след 2014 г. – ограничаване на субсидиите за едрите 

стопанства, подпомагане на дребните производители и предоставяне на по-голяма 

свобода при разпределяне на част от субсидиите от страните-членки, съобразно 

спецификата на земеделието им, е необходимо да се разработи национална програма 

и конкретни за стимулиране на производители на зеленчуци, плодове и 

животински продукти.  

▪ Насърчаване на дребните производители на мляко, плодове и зеленчуци да 

се сдружават с оглед увеличаване на тяхната пазарна сила, чрез предоставяне на 

изравнени по качества по-големи партиди за преработка, осигуряваща им по-високи 

реализационни цени. Освен икономически стимули е необходима и широка 

разяснителна и консултантска дейност от НССЗ за различните форми на сдружаване, 

условията и ползите от тях. 



 

 

▪ Стимулиране преработвателните предприятия да инвестират в 

собствена суровинна база, т.е. да бъдат интегратори. Средствата от европейските 

инвестиционни фондове трябва приоритетно да се насочват към проекти на 

преработвателните предприятия, предвиждащи затваряне на цикъла производство-

преработка на суровини или развиващи интеграционни връзки с доставчиците си на 

суровини.  

▪ Преструктуриране и окрупняване на производството – стимулирането на 

процес на обединявания и сливания на малки и средни фирми е в посока на повишаване 

конкурентоспособността на продуктите чрез повишаване на производителността и 

ефективността на производството чрез ефекта на мащаба и по-пълно натоварване на 

производствения капацитет.  

▪ Разгръщане на по-широка разяснителна и консултантска дейност, 

насочена към микро, малките и средни фирми, за да се възползват от мярка 123 

„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”от Програмата за развитие 

на селските райони 2007-2013 и други програми за подпомагане на малкия и среден 

бизнес и да получат финансова помощ за модернизация на мощностите. 

▪ Прилагане на съвместен маркетинг и рекламата – разширяването на 

завоювани пазари и навлизане на нови се определя от възможностите за инвестиции в 

реклама. Такава дейност е непосилна за отделни предприятия, изисква коопериране и 

обединяване за съвместен маркетинг и реклама. Проекти за представяне на национални 

продукти на пазарите на други страни-членки и извън Общността се подкрепят 

финансово от фондове на ЕС и от инициативността и активността на браншовите 

организации зависи реализирането на тази възможност. 

Стагнацията на европейския пазар ще ограничи възможностите ни за експорт. 

Ситуацията изисква да се полагат усилия за увеличаване на експорта, като част от него 

се преориентира, чрез навлизане на нови пазари, в страни с бързо развиващи се пазари 

на храни, незасегнати или по-малко засегнати от икономическата криза.  

▪ Подобряване на бизнес климата – намаляване на регулациите и 

усъвършенстване на механизмите, повишаване на административния капацитет, 

преодоляване на корупцията и ограничаване на  сивата икономика, повишаване 

ефективността на правната система и на инвестициите в инфраструктура  с цел 

привличане на ПЧИ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Влияние на ОСП върху развитието на сектор „Месодобив и 

месопреработка”  

2.1. ОСП в сектора на месото в България 

Върху развитието на сектор месодобив и месопреработка ОСП влияе основно чрез 

общата организация на пазара в сектор „Месо”. 

Обичайно ООП обхваща следните елементи: 

- общи пазарни стандарти 

- информация за потребителите 

- организации на производителите 

- ценова подкрепа на база интервенция 

- механизми за търговия с трети страни 

В България приетите от ЕС организации на пазарите на земеделските продукти се 

въвеждат чрез влезлия в сила от 01.01.07 г. Закон за прилагане на общите организации 

на пазарите на земеделските продукти на Европейския Съюз. 

В България схемата „Възстановявания при износ на селскостопански 

продукти” в сектора на месото стартира от 2010 г. Субсидията се изплаща на 

износители на птиче месо при износ за страни извън Европейския съюз. С Регламент 

63/2010 като допустими за субсидиране дестинации са определени следните трети 

страни - Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, 

Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Ангола, Саудитска Арабия, 

Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, 

Ирак, Иран. За птичето месо финансовата помощ е 40 евро на 100 кг.  

За периода 01 януари - 01 октомври 2010 г. са издадени 32 лиценза за 

възстановявания в сектора на птичето месо на обща стойност 507 768,70 лв., като от 

подадените към тях заявки са изплатени 17 броя на обща стойност 227 228 лв. Износът 

е предимно за Армения и Ирак, като се предвижда износът към тези страни да 

продължи да се осъществява, както и да се запази неговата честота. В сектора на 

птичето месо има проявен интерес за износ и за Йордания, Грузия и Иран. Има засилен 

интерес от страна на търговците за износ на телешко месо за Казахстан. За първи път 



 

 

през 2011 г. се изплащат експортни субсидии за клане на говеда и за износ на говеда в 

трети страни. 

Първи стълб на ОСП оказва косвено въздействие (стимулирайки 

селскостопанската продукция на суровини за сектора) върху развитието на месната 

индустрия в България чрез някои от прилаганите схеми за национални доплащания 

(табл. 41) и чрез схемата за единно плащане на площ –ливади и пасища. 

През 2008 година функционират 2 схеми за национални доплащания за 

животновъдство – за овце-майки и кози-майки, необвързана с производството. По 

схемите за национални доплащания са изплатени 42,6 млн. лева. 

През 2009 г. функционират 3 схеми за национални доплащания за животни: за 

говеда, необвързана с производството (НДЖ 1) – 44 млн. лева; за овце-майки и кози-

майки, необвързана с производството (НДЖ 2) – 9,7 млн. лева; за овце-майки и кози-

майки, обвързана с производството (НДЖ 3) – 5,8 млн. лева. 

 

Таблица 41. Директни плащания за 2009 г., изплатени в периода 01.12.2009 – 

29.09.2010 г.  

Приоритетна ос 
Бюджет на приоритетната ос 

за кампания 2009 г. (лв.) 

Оторизирани плащания 

(лв.) 

НДЖ1  44 560 288,36 44 144 570, 72 

НДЖ2  9 804 425,40 9 679 744,07 

НДЖ3  6 635 286,24 5 774 607,30 

Източник: Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието 

(Аграрен доклад 2010) 

 

По схемата за единно плащане на площ – ливади и пасища са изплатени около 

18 млн. лева за ливади и пасища (по експертна оценка), използвани за отглеждане на 

животни (средствата са предоставени за кампания 2008). Тези средства могат да се 

разглеждат като подкрепа за животновъдството. По експертна оценка, за кампания 2009 

г. са извършени плащания за пасища и ливади в размер на около 35 млн. лева. 

През 2010 г. са изплатени средства по следните схеми за национални 

доплащания - за крави с бозаещи телета, обвързана с производството (НДК) – 2,4 млн. 

лева; за говеда, необвързана с производството (НДЖ 1) – 41,9 млн. лева; ; за овце-майки 

и кози-майки, обвързана с производството (НДЖ 3) – 15,6 млн. лева.  

През 2011 година националните доплащания за животни са по следните 

схеми. 



 

 

 •  за крави с бозаещи телета - за най-малко пет крави с бозаещи телета в 

стопанство, което не притежава индивидуална млечна квота; 

•  за клане на говеда - при клане на животни или при износа им за трета държава 

за най-малко 5 бика, вола, крави и юници на възраст над осем месеца или телета на 

възраст до осем месеца и с кланично тегло до 185 кг; 

•  за говеда и биволи - за минимум 10 говеда или бивола, които са били 

отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г.; 

•  за овце-майки и кози-майки - за минимум 50 и повече овце-майки и кози-

майки (заедно или поотделно), отглеждани в стопанството. 

Схемите са изцяло финансирани  от бюджета на Република България, след 

одобрена от ЕК нотификация.  

През 2010 година е преодоляна отрицателната тенденция на намаление на 

поголовието в страната за животните, за които се предоставят субсидии - 

говеда, крави, овце и кози. Тези положителни промени обаче не са в състояние да 

преодолеят драстичния спад от предходните години (фиг. 62) и суровинният проблем 

продължава да бъде основна бариера за развитието на  месната индустрия в България. 

Тенденцията на намаление на поголовието продължава и през 2010 г. по отношение на 

свинете и птиците, които не са обект на подпомагане [6, 2011]. 

 

Фиг. 62. Промени в поголовието на основни селскостопански животни, (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Перспективи за развитие на животновъдния сектор до 2014 г., МЗХ, 

                     http://www.mzh.government.bg/odz-lovech/bg/home/11-08-02/.aspx 

 

Определен ефект върху развитието на месната индустрия се очаква от Мярка 123 

„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 - 2013 г., с бюджет - 471 302 997 лв. За периода от 
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нейното стартиране (ноември 2008 г.) до края на 2009 г. са подадени общо 138 проекта, 

с размер на субсидията 113,1 млн. лв. 

2.2. Динамика на производството на месо и месни продукти в контекста на 

новата пазарна среда  

В периода 2007-2009 г. средногодишният ръст на продукцията в сектор 

месодобив и месопреработка е 7,9% и за периода нараства с над 23,8%. 

Средногодишният ръст  в периода 2007-2009 г. е почти три пъти по-нисък от този в 

периода 2000-2006 г. (табл. 42). В този смисъл, ефектът от ОСП е по-малко значителен 

от ефекта от подготовката за постигане на евростандартите в предприсъединителния 

период. 

Стойностният обем на продукцията в сектор месодобив и месопреработка 

нараства в предприсъдинителния период и в първите две години от членството на 

България в ЕС. В периода 2005 - 2008 г. средногодишният ръст е по-висок от този в 

индустрията и от средногодишния ръст на БВП. В резултат от направените значителни 

инвестиции за постигане на евростандартите месната индустрия в този период засилва 

позицията си в индустриалното развитие и в развитието на националната икономика. 

След 2008 г. ръстът  се забавя и намалява значимостта на сектора за развитието на  

българската индустрия и икономика (фиг. 63).  

 

Таблица 42. Динамиката в развитието на месната индустрия  

Показатели 

 

Процентно 

увеличение 

2007-2009 

Среден годишен ръст 

в % 

2001 - 

2006 
2007 – 2009 

Продукция на месо и месни продукти 23,8 22,2 7,9 

Селскостопанска продукция в сектора 

на месото -4,3 -5,2 -1,4 

Потребление на месо и месни 

продукти 7,8 3,3 2,6 

Износ на месо и месни продукти 38,3 14,7 12,8 

Внос на месо и месни продукти 100,3 26,2 33,4 

БВП 21,9 5,3 7,3 

Източник: НСИ, Евростат и собствени изчисления 

 



 

 

Стойността на продукцията в сектора след присъединяването на България към 

ЕС нараства три пъти по-бързо от нарастването на потреблението на месо и месни 

продукти (табл. 42). Това означава, че нараства делът на българската месна индустрия 

на вътрешния пазар в сектора на месото. 

Фиг. 63. Индекси на производството и БВП (2005 =100) 
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В периода 2001-2009 г. стойностният обем на продукцията в сектор месодобив и 

месопреработка показва нарастващ тренд, докато обратно стойността на 

селскостопанската продукция в сектора на месото непрекъснато намалява (фиг. 64). 

Тази ситуация създава предпоставки за неблагоприятни промени в следните 

направления. 

- Недостатъчно натоварване на мощностите в месната индустрия, което е и една 

от основните причини за забавяне на ръста на продукцията в сектора в периода 2007-

2009 г. в сравнение с този от предходния анализиран период.  

- Преработка предимно на вносна суровина. Както се вижда от Фиг. 65 

равнището на самозадоволяване с месо в страната след 2007 г. намалява и през 2010 г. 

то е равно на 55%. Това означава, че над 80% от суровината, с която работи 

месопреработвателната индустрия е от внос. И това според нас е една от причините за 

намаляване на потреблението на месни продукти на лице от домакинствата у нас, 

защото води първо, до увеличаване на цената на месните продукти и второ, до промяна 

на вкуса, която го прави неудовлетворителен за предпочитанията на местното 

население. 



 

 

Фиг. 64. Индекси на стойностния обем на продукцията в сектора на месото 
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Източник: НСИ, Евростат и собствени изчисления  

Фиг. 65. Равнище на самозадоволяване с месо и месни продукти в България, % 

55

28

66

38

60
63

7563

47

109 114

123

76 79
73

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2010

Месо-общо

Месо от ЕРД (едър

рогат добитък)

Свинско месо

Месо от ДРД (дребен

рогат добитък)

Месо от птици

 Източник: Евростат и собствени изчисления  

2.3. Външната търговия и вътрешното потребление като фактори за 

развитие на месната индустрия  

Ключов фактор за развитието на месната индустрия е динамизирането на 

външната търговия след отварянето на европейския пазар. 

Отварянето на европейския пазар води до нарастване на износа на месо и месни 

продукти и през 2010 г. се равнява на 169 млн. евро (фиг. 66). Ръстът на вноса, главно 

на суровина за месопреработвателната индустрия, е значително по-висок от този на 



 

 

износа, което води до нарастващ отрицателен баланс на външната търговия с месо и 

месни продукти от 2006 година.  

 

Фиг. 66. Външна търговия на България с месо и месни продукти, млн. евро 
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 Източник: Евростат и собствени изчисления  

Във външната търговия с месо и месни продукти след 2007 г. се забелязват както 

стимулиращи, така и задържащи развитието на сектора фактори (от фиг.67 до фиг. 73). 

Стимулиращи са следните фактори. 

 Устойчиво нарастване на износа на месо от домашни птици в периода 

след 2007 година. Европейската комисия отпуска експортни субсидии на всички 

износители от общността, продаващи в т.нар. трети страни.  

 Десетократно нарастване на износа на първично преработени месо и 

карантии през 2010 година и непрекъснато намаляване на вноса на този вид продукти 

през анализирания период. 

 Двукратно увеличаване на износа на салами и други подобни продукти за 

периода 2007-2010, а също намаляване вноса на последните. 

Задържащите развитието в сектора на месото фактори в условията на общия 

европейски пазар  са: 

- повече от два пъти нарасналият отрицателен търговски баланс в търговията със 

свинско месо и в търговията с месо от едър рогат добитък (ЕРД), което означава че 

нарастването на разходите за вносни суровини в месопреработвателния сектор не се 

компенсират от нарастване на износа на готова продукция; 



 

 

- трикратно нарасналият внос на преработени или консервирани месо и 

карантии;. 

-намаляващият износ на месо от дребен рогат добитък (ДРД). 

 

Фиг. 67. Външна търговия с месо от ЕРД, млн. евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Евростат и собствени изчисления 

 

Фиг. 68. Външна търговия с месо от домашни птици, млн.евро 
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 Източник: Евростат и собствени изчисления 
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Фиг. 69. Външна търговия с месо от ДРД, млн. евро 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Евростат и собствени изчисления 

Фиг. 70. Външна търговия със свинско месо, млн евро 
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 Източник: Евростат и собствени изчисления 
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Фиг. 71. Външна търговия с месо и карантии преработени или консервирани, млн. евро 
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Източник: Евростат и собствени изчисления 

 

Фиг. 72. Външна търговия с първично преработени месо и карантии, млн.евро 
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Източник: Евростат и собствени изчисления 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фиг. 73. Външна търговия със салами и други подобни продукти, млн. евро 
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Източник: Евростат и собствени изчисления 

Динамиката на вътрешното потребление на месо и месни продукти до голяма 

степен определя промените в темповете и структурата на производството в сектора на 

месото. Потребителското поведение може да бъде анализирано чрез оценка на 

разходите, т.е то зависи от промените в цените и дохода за различни комбинации от 

хранителни продукти [Samuelson, 1948]. Цените и дохода обаче не изчерпват оценката 

на ефектите върху потребителското търсене. Върху потребителското търсене оказват 

ефект и качествените различия между хранителните продукти, а също и така 

наречените социо - културни ефекти – възрастови, социално - статусни различия на 

потребителите [Henze, 1994].  

Цените, респективно субсидирането на производството в сектора на месото, 

влияят силно на стоките с по-висока ценова еластичност. Това се вижда при трендовете 

на цените и потреблението на свинско месо и на малотрайни колбаси (фиг. 74, фиг. 75). 

Като стока за масовия потребител потреблението на малотрайните колбаси е с висока 

еластичност по отношение на цените на дребно. Цените на малотрайните колбаси 

нарастват с над 2 пъти по-високи темпове в периода след присъединяването на 

България към ЕС в сравнение с предприсъединителния период (3,0% процента средно 

годишно) и потреблението им се свива с 4,2% годишно, или за целия период 2007-2009 

– с 12,5% (фиг. 75). При почти непроменен темп на нарастване на цените на свинското 

месо в двата периода - предприсъединителен и след присъединяването към ЕС, 

потреблението на свинско месо от домакинствата устойчиво нараства.  

 



 

 

Фиг. 74. Динамика на потребените количества и средни цени на свинско месо,% 
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Фиг. 75. Динамика на потреблението и на средните цени на малотрайни колбаси,% 
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Потреблението на месни продукти в домакинствата в периода 2007-2009 г. 

забавя темповете на нарастване в сравнение с предишния период (2002-2006 г.)(фиг. 76), 

докато ръста на потреблението на месо се развива с устойчиви темпове и след 

присъединяването към ЕС. Намаляването на потреблението на месни продукти е 

правопропорционално на ускорените темпове на повишаване на цените на дребно. 

Нарастването на потреблението на месо за периода 2007-2009 г. пък може да бъде 

обяснено с нарастването на дела на добитото месо в животновъдните стопанства, което 

обикновено не се предлага на пазара, а остава за консумация в стопанствата.Така 

например, по данни на МЗХ за периода 2007-2009 г. делът на произведеното червено 

месо в  животновъдните стопанства в общото производство на червено месо нараства 

от 52,3% на 56,1%.  



 

 

Фиг. 76. Динамика на потреблението на месо и месни продукти средно на лице от 
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2.4. Производителност на труда и ефективност на производството в 

условията на ОСП на ЕС 

Анализирани са показатели, характеризиращи инвестиционната активност 

(коефициент на инвестиране, инвестиции на един зает), ефективността и 

рентабилността на производството,  както и определени особености на средата за 

бизнес.  

Значителните инвестиции в сектора са довели до висок темп на нарастване на 

производителността (табл. 43 и фиг. 77). Въпреки това тя си остава най-ниска в ЕС 27 

и се равнява на 5,9 хиляди евро през 2007 година, което е едва 17,9% от средната 

производителност на труда в ЕС-27. 

Разходите за труд на един зает в месната индустрия също са най-ниски в ЕС27-

2,1 хил евро през 2007 г. при 22,2  хил.евро на един зает в месната индустрия на ЕС 27, 

което е едва 9,1% от средните стойности за ЕС27. Но по този показател Българската 

месна промишленост изчерпва капацитета си за повишаване на 

конкурентоспособността. Причината е, че за периода 2001-2007 г. темпът на нарастване 

на средногодишните разходи за персонал е значително по-нисък от този на 

производителността на труда (фиг. 77) и следователно разходите за персонал са 

достигнали пределно ниско равнище. 

 



 

 

Таблица 43. Производителност на труда и разходи за персонал  в новите страни-членки, 

2007  

Държави 

ЕUR хиляди на човек 

Производителност 

на труда 

Средни разходи 

за персонал 

България 5,9 2,1 

Чешка Република 14,2 9,3 

Естония 14,8 9,2 

Латвия 11,8 5,8 

Литва 7,6 5,1 

Унгария 13,3 8,8 

Полша 9,2 7,1 

Румъния 8,0 5,5 

Словения 22,7 15,2 

Словакия 7,7 7,6 

ЕС 27  33,0 23,0 

Източник: Eurostat (SBS) 

 

Фиг. 77. Динамика на производителността и средните разходи за персонал, EUR 

хиляди 
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 Източник: Eurostat (SBS) 

 

Средният брой заети в едно месопреработвателно предприятие в България през 

2007 година е 35 души, което е с 7 човека повече в сравнение с 2001 г. Стойността на 

този показател за месната промишленост в България е над средната стойност за ЕС-27 



 

 

(23,0), но в сравнение с новите страни членки в България равнището на концентрация в 

сектора не е фактор за конкурентоспособност (фиг. 78). 

 

Фиг. 78. Среден брой заети лица на едно предприятие в новите страни членки, 2007 г. 
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Фиг. 79. Инвестиции на един зает в месната индустрия на новите страни членки, 2001-

2007, хил.евро 
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Постигнатите висока рентабилност и ефективност на производството, 

съчетани с висока инвестиционна активност са значителни ресурси на месната 

индустрия в България. По ефективност на производството (реализиран брутен 

опериращ излишък на единица оборот) през 2007 г. българската месна индустрия е в 

групата на петте страни с най-високи стойности в ЕС-27. По рентабилност, оценена с 

дела на брутния опериращ излишък в добавената стойност по факторни разходи 

българската месна индустрия е на първо място в ЕС-27 със стойност два пъти по-висока  

от средната за ЕС-27. Това се дължи на много ниските разходи за персонал, които през 

2007 г. се равняват на 9 хил. евро на един зает и са над 10 пъти по-ниски от средните за 

ЕС-27. 

Направени са значителни инвестиции в предприятията от месната 

промишленост в последните години за достигане на европейските стандарти (табл. 44). 

По показателя коефициент на инвестиране, изразяващ дела на инвестициите в 

дълготрайни материални активи  в добавената стойност, България е сред първите три 

страни в ЕС-27 и със значително по-висока стойност от средната. За периода 2001-2007 

г. секторът на месото в България постига устойчив ръст на инвестициите на един зает и 

подобрява условията за повишаване на конкурентоспособността в сравнение с по-

голямата част от новите страни членки, които имат неустойчив тренд по този показател. 

Таблица 44. Инвестиции и ефективност на производството, 2007 г. 

Норма на 

печалбата, % 
Рентабилност, % 

Инвестиции на 

един зает, хил. евро 

Коефициент на 

инвестиране, % 

ЕС-27 5,8 ЕС-27 33 ЕС-27 5,3 ЕС-27 16 

Латвия 11,1 България 65,6 Финландия 12,8 Словакия 153,6 

Гърция 9,7 Латвия 51,1 Словакия 11,8 Румъния 131,3 

Австрия 9,5 Кипър 44,9 Румъния 10,5 България 77,8 

Люксембург 9,3 Румъния 43,6 Белгия 10,2 Литва 27,2 

България 8,9 Испания 40,9 Италия 9,7 Латвия 25,1 

Естония 8,1 Италия 40,9 Норвегия 7,9 Естония 24,5 

Испания 7,9 Германия 39,4 Дания 7,6 Финландия 21,5 

Великобритан

ия 7,5 

Чехия 

38,3 

Испания 

7,4 

Италия 

19,9 

Германия 7,3 Гърция 38,3 Холандия 7,4 Словения 19,1 

Румъния 6,9 Естония 38,2 Ирландия 5,6 Белгия 18,7 

Дания 6,4 Австрия 37,8 Великобритан 5,4 Испания 17,6 



 

 

ия 

Кипър 6,4 Белгия 35,8 Гърция 5,3 Унгария 15,8 

Словения 6,3 Словения 34,3 Австрия 5,2 Чехия 14,8 

Финландия 6,3 Унгария 34 Франция 5,1 Гърция 14,8 

Италия 5,9 Литва 32,9 Люксембург 4,7 Франция 13,7 

Белгия 

5,8 

Великобритан

ия 32,7 

България 

4,6 

Ирландия 

12,2 

Чехия  5,5 Холандия 31,6 Словения 4,3 Австрия 11,7 

Унгария 

5,5 

Ирландия 

29,1 

Германия 

3,7 

Великобритан

ия 11,7 

Литва 5,0 Финландия 28,9 Естония 3,6 Норвегия 11,6 

Швеция 4,6 Дания 28,4 Латвия 3,0 Люксембург 11,5 

Норвегия 4,6 Люксембург 26,3 Чехия 2,1 Холандия 11,5 

Ирландия 4,5 Полша 26 Литва 2,1 Дания 11,1 

Холандия 4,3 Швеция 25 Унгария 2,1 Германия 10,6 

Франция 3,0 Норвегия 24,2     

Полша 2,9 Франция 18,4     

Словакия 0,1 Словакия 0,8     

Източник: Eurostat. 

По размера на инвестициите на един зает през 2007 година България е под 

средните за ЕС-27 равнища, но изпреварва  преобладаващата част от новите страни 

членки (табл. 44).  

Наличните ресурси обаче не могат да бъдат ефективно оползотворени поради 

бариери от външната среда за бизнес. Най-сериозната пречка пред повишаването на 

конкурентоспособността е недостигът на суровини. В България предлагането на 

суровина е недостатъчно и неустойчиво за всички видове производства, като изключим 

само месо от ДРД. Това се вижда от графиката за равнището на самозадоволяване с 

основни видове месо (фиг. 65). 

Недостатъчното и нередовно осигуряване на суровини създава проблеми, 

особено за групата от предприятия, работещи преобладаващо с местни суровини, по 

отношение на управлението и ефективното използване на ресурсите и запасите. 

Нередовните доставки създават проблеми в управлението на запасите и водят до 

забавяне обращаемостта на краткотрайните материални активи и до неефективно 

използване на ресурсите. Данните на НСИ за обращаемостта на краткосрочните 



 

 

материални активи показват голямо забавяне на обращаемостта в секторите на 

производство на месо (табл. 45). 

Таблица 45. Оборот на краткотрайните материални активи, дни 

Видове предприятия 2003 2007 2008 

Предприятията за производство на червено месо 47,5 68,2 79,9 

Предприятията за производство на месо от домашни 

птици 53,9 48,2 58,65 

Източник: Изчислено по данни на НСИ  

 

2.5. Конкурентоспособност на сектора в условията на ОСП 

Равнището на конкурентоспособност на месната индустрия е оценено с помощта 

на следните индикатори:  

- външнотърговски баланс; 

- индекс на относителните конкурентни предимства (Revealed Comparative 

Advantages, RCA) (Balassa index );  

- експортна ориентация на производството; 

- ценови предимства пред конкурентите от ЕС27; 

Оценката покрива 2007, 2008 и 2009  години в сравнение с 2006 г. (последната 

година преди присъединяването към ЕС). 

Анализът е базиран на информация от НСИ, Дирекция „Агростатистика” на 

МЗХ, Евростат. 

Подсекторите на месото (с едно изключение - месо от дребен рогат добитък 

(ДРД) отбелязват ръст на износа за периода 2006-2009 година. Нарастването е в 

широки граници – от 13% за преработка или консервиране на месо и карантии до 702% 

- за подсектора месо от едър рогат добитък (ЕРД).  

Конкретните резултати от външната търговия на отделните видове месо и месни 

продукти съществено се различават (табл. 46). 

Най-големите нетни износители в сектора на месото са производителите на месо 

от домашни птици, следвани от производителите на месо от ДРД. Нетен износител със 

значително по-малък експорт са производителите от сектор преработени или 

консервирани меса и карантии. Общият експорт на тези сектори нараства от 99,5 млн. 

евро през 2006 г. на 123,7 млн. евро през 2009 г. Нарастването се дължи основно на 

производителите на месо от домашни птици – ръст на експорта 65% за периода 2006-



 

 

2009 г. ДРД отбелязва спад в износа. И трите подсектора намаляват търговския си 

излишък (с 26% при птици и с 33% при месо от ДРД) и отбелязват отслабване на 

техните позиции на нетни износители. 

Останалите подсектори на месото образуват групата на нетните вносители. 

Търговският дефицит нараства 6 пъти за подсектора на свинското месо и 10 пъти за 

подсектор производство на колбаси и други подобни продукти от месо и карантии. 

Търговският дефицит се редуцира три пъти при сектора на месо от ЕРД, най-вече 

поради намаляване на вноса, но също и поради интензивното нарастване на износа.  

В групата на нетните вносители нарастването на износа е по-интензивно от това 

при групата на нетните износители. 

 

Таблица 46. Външна търговия на България с основни видове месо и месни продукти 

Видове месо и месни 

продукти 

Износ 

mln euro 

Баланс 

mln euro 

Промяна 

2009/2006 

2006 2009 2006 2009 в износа 
в 

баланса 

ЕРД 0,7 4,6 -67,8 -22,1 +702,3 +2,5 

Свине 0,4 2,5 -24,6 -147,5 +667,6 -598,9 

ДРД 36,1 24,7 36,0 24,0 -68,4 -66,6 

Домашни птици 52,3 86,4 28,8 21,4 +165,2 -74,3 

Колбаси и други подобни 

продукти 0,5 6,2 -0,3 -3,3 +580,0 -1000,2 

Преработени или 

консервирани меса 

и карантии 5,1 12,6 9,6 0,899 +113,5 -9,4 

Източник: Eurostat. External trade и изчисления на автора 

 

Анализът на резултатите от външната търговия дава основание за следната 

оценка  на конкурентоспособността по подсектори както следва: 

 подсектори с високо и намаляващо ниво на конкурентоспособност - месо 

от домашни птици (намаляващ излишък в баланса), месо от ДРД (намаляващ износ и 

намаляващ излишък в търговския  баланс); 

 средно равнище на конкурентоспособност - преработка и консервиране на  

месо и карантии; 



 

 

 ниска, но подобряваща се конкурентоспособност, отрицателен търговски 

баланс но многократно нарастващ износ и намаляващ търговски дефицит - месо от 

ЕРД; 

 ниска и влошаваща се конкурентоспособност – увеличаващ се търговски 

дефицит - месо от свине и производство на колбаси и други подобни продукти от месо 

и карантии. 

След влизането на България в ЕС бяха регистрирани и други неблагоприятни 

резултати на външната ни търговия с месо и месни продукти: 

 Структурата на износа от България показва, че само отделни категории 

месо и месни продукти –месо от домашни птици, месо  от ЕРД имат конкурентни 

позиции на външния пазар. В структурата на износа  основно място заема  суровината, а 

преработените продукти с добавена стойност имат малък относителен дял. 

Месопреработвателните предприятия работят почти изцяло за вътрешния пазар. 

 Възможностите за експортно субсидиране на износа за трети страни не 

повлияват  сериозно бизнеса на  българските  износители на свинско месо и колбаси от 

свинско месо, както поради ниските количества износ, така и най-вече поради много 

слабата географска ориентация на износа към трети страни. Експортните субсидии при 

износ на охладено/замразено свинско месо бяха въведени през ноември 2007 г. и са 

отменени при износ към страни от Европейския съюз от 8 август 2008 г., но остават 

непроменени при износ на месни продукти от свинско месо  за трети страни.  

 Промените в продуктовата структура на вноса на месо за преработка 

поради необходимостта да се адаптира към европейското законодателство и по-

конкретно към по-високите ЕС вносни мита за трети страни, изправят България пред 

опасността от загуба на традиционни конкурентни предимства на своята 

месопреработвателна индустрия. Вносът на замразено говеждо месо, който се 

осъществяваше главно от Бразилия беше прекратен през 2007 г. Вносът на говеждо 

месо намаля 4 пъти спрямо осъществения внос през предходната година. За сметка на 

това вносът на свинско през 2007 нарасна 1,5 пъти спрямо вносът, реализиран през 

2006 г. (фиг. 80). Това промени  съществено традиционната продуктова  структура на 

вноса на месо. Промените в продуктовата структура на вноса на месо налагат промяна 

в асортимента на произвежданите месни продукти, в специфичните вкусови качества на 

някои месни продукти или и в двете посоки (М а л а м о в а, 2009, 2010).  

 

Фиг. 80. Продуктова структура на вноса на България на месо и карантии в натура 
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 Източник: Eurostat. External trade и изчисления на автора 

За количествена оценка на конкурентните предимства е използван 

сравнителен индекс на експортните предимства на Баланса. Индексът на Баланса 

показва степента на експортна специализация на дадена страна на определен пазар. 

Когато стойността е над 1
-ца

 (RSA>1), съответният продукт е конкурентоспособен на 

съответния пазар.  

Стойностите на индекса показват, че на три от пазарите на месо на ЕС-27 за 

периода 2006-2009 г. България има конкуренти предимства - пазарите на месо от 

домашни птици, месо от ДРД и колбаси и други подобни продукти от меса и карантии 

(фиг. 81, фиг. 82). Конкурентната позиция на България на  пазара на месо от ДРД, 

измерена с индекса на Баланса в периода 2006-2009 г. отслабва. На останалите 

продуктови пазари страната съхранява или увеличава конкурентните си предимства. 

Развитието на експортната ориентация на подсекторите на месната 

индустрия се оценява на базата на относителните дялове и промените в относителните 

дялове на експорта на отделните видове месо и месни продукти в продажбите на 

съответните подсектор. Това е добър измерител на интензивността на външната 

търговия. Делът на стойността на външната търговия на определени продукти в 

стойността на техните продажби показва, че с особено силна експортна ориентация в 

периода 2006-2009 се характеризират следните производства: месо от ДРД, месо и 

карантии от домашни птици (фиг. 83). Ограничена експортна ориентация имат 

следните производства: колбаси и други подобни продукти от месо и карантии; месо от 

свине; преработени или консервирани месо и карантии. Интензивно разширява дела на 

експорта в своите продажби подсектор производство на месо от ЕРД. Подсекторите 



 

 

преработка и консервиране на месо и карантии и производство на колбаси и други 

подобни продукти от месо и карантии свиват дела на експорта в своите продажби.  

Фиг. 81. Стойности на индекса на Баланса за сравнителните конкурентни предимства 

на България на пазарите на месо на ЕС-27, 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В скобите- промяна на стойностите на индекса спрямо 2006 година;  

Източник: Eurostat. External trade и изчисления на автора 

Фиг. 82. Сравнителни конкурентни предимства на базата на индекса на Баланса през 

2009 г. 
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Фиг. 83. Експортна ориентация в сектор производство на месо и месни продукти през 

2008г., % 

 

 

 

 

 

 

 

В скобите-промяна на стойностите на индекса спрямо 2006 година 

Източник: НСИ и изчисления на автора 

Анализът на равнищата и флуктуациите на пазарните цени на  видовете месо в 

България  и в страните от ЕС-27 в периода 2007-2009 г. показват следното. 

 Движенията на цените на вътрешния пазар са подобни на тези в другите 

страни членки на ЕС-27, те следват същите тенденции, но тяхната динамика (нагоре и 

надолу) е по-висока в България при цените на месо от пилета и по-ниска в България за 

месо от свине и месо от ЕРД, отколкото е средната за ЕС-27. Тези особености на 

ценовите флуктуации показват, че на посочените продуктови пазари България не се 

движи към ценова конвергенция спрямо средните ценови равнища на ЕС-27. С други 

думи, както ценовите предимства, така и тяхната липса са стабилни.  
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Фиг. 84. Сравнение на пазарните цени на свинско месо в ЕС27 през 2009 (ЕС27=100) 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В скобите - промяна на стойностите на индекса спрямо 2007 година; Източник: 

European Commission. Agricultural and Rural Development DG и изчисления на автора. 

 Българските производители на месо имат по-големи ценови предимства в 

сравнение с техните конкуренти от ЕС-15, и по-малки ценови предимства в сравнение с 

производителите от новите страни членки ( фиг. 84, фиг. 85, фиг. 86, фиг. 87). 

 В три от подсекторите на месото България запазва ценовите си  

предимства пред конкурентите от ЕС-27. В периода 2007-2009 г. цените на месо от 

пилета са по-ниски от средните за ЕС-27. През 2009 те са 84,7% от средните за ЕС-
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27. По-високи ценови предимства в този подсектор имат само Австрия и 

Великобритания. Пазарните цени на месо от ЕРД през 2007 и 2008 г. също са по-

ниски от средните за ЕС-27, като за 2007 те са едва 70% от средноевропейските 

стойности и само Гърция и Естония пазарните цени на месото от този подсектор са 

по-ниски. Цените на месо от ДРД през 2007 са 66,2% от средните за ЕС-27. По-

ниски са само цените на месо от ДРД в Полша.  

 На пазара на  свинско месо България няма ценови предимства. Цените 

на свинското месо  в България продължават да бъдат и  през 2009 година с над 20% 

по-високи от средните за ЕС-27.  

Фиг. 85. Сравнение на пазарните цени на месо от ЕРД в страните от ЕС27, (ЕС 27=100), 

2008
* 
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* В скобите- промяна на стойностите на индекса спрямо 2007 година 

Източник: European Commission. Agricultural and Rural Development DG и 

изчисления  

Фиг. 86. Сравнение на пазарните цени на месо от пилета в страните от ЕС27 през 2009 

г.  

(ЕС-27=100), %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В скобите- промяна на стойностите на индекса спрямо 2007 година; 

Източник: European Commission. Agricultural and Rural Development DG и 

изчисления на автора. 
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Фиг. 87. Сравнение на пазарните цени на месо от ДРД в страни от ЕС-27, % (ЕС-

27=100), 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: European Commission. Agricultural and Rural Development DG и 

изчисления на автора. 

 

Въпреки значителните ценови предимства резултатите от външната търговия и 

измерванията с Баланса индекса показват отслабване на конкурентните позиции в 

сектори с традиционно висока конкурентоспособност и големи ценови предимства - 

месо от домашни птици (намаляващ излишък в търговския баланс), месо от ДРД 

(намаляващ износ, намаляващ излишък в търговския баланс и намаляваща стойност на 

Баланса индекса). Производителите на месо от домашни птици отчитат през 2009 г. 

отслабване на експортната  ориентация спрямо нивото на 2006 г. (намаляване на дела 

на експорта в продажбите). 

Слабото нарастване на цените на производител на месото на външния пазар за 

периода 2001-2005 г. само с 4,4 процентни пункта (по данни на НСИ), свидетелства, че 

възвръщаемостта от експорта в месния сектор не е висока. 

Тези характеристики на външната търговия на България с месо и месни 

продукти показват, че не може да се разчита само на ценови предимства и вниманието 

трябва да се фокусира върху диверсификацията на предлаганите продукти и 

разширяване на географските направления на експорта към пазари с високи ценови 
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равнища в сектора. Необходимо е увеличаване на производството на продукти с висока 

степен на преработка, с висока добавена стойност. 

Резултатите от анализа дават основание за следните изводи. 

 Ефектът от прилагането на ОСП върху развитието на сектор „Месодобив 

и месопреработка” е по-слаб от ефекта от подготовката за постигане на евро-

стандартите преди присъединяването. Намалява равнището на самозадоволяване на 

страната с месо след 2007 г. и през 2010 г. то е равно на 55%, като 

месопреработвателната индустрия работи с 80% вносна суровина.  

 Отварянето на европейския пазар води до нарастване на износа, но ръстът 

на вноса, главно на суровина за месопреработвателната индустрия, е значително по-

висок, което води до нарастващ отрицателен баланс на външната търговия с месо и 

месни продукти.  

 Подкрепата  на животновъдния подотрасъл на този етап не е в състояние 

да реши суровинния проблем на месната индустрия в нито едно от неговите измерения 

(количество, качество, цени). Нарастването на разходите за вносни суровини в 

месопреработвателния сектор не се компенсира от нарастване на износа на готова 

продукция. 

 Присъединяването към ЕС доведе до промени в търговията с месо и 

месни продукти, някои от които имат стимулиращо, а други задържащо въздействие  

върху развитието на  сектора . 

 Стимулиращите фактори за развитие на сектора в периода след 2007 г. са: 

устойчивото нарастване на износа на месо от домашни птици, десетократното 

нарастване на износа на първично преработени месо и карантии, двукратно 

увеличаване на износа на преработени или консервирани месо и карантии и 

непрекъснато намаляване на вноса на този вид продукти.  

 Задържащи развитието на сектора фактори в условията на общия 

европейски пазар са: намаляващият износ на месо от ДРД; повече от два пъти 

нарасналият отрицателен търговски баланс в търговията със свинско месо и в 

търговията с месо от ЕРД. 

 В структурата на износа  основно място заема суровината, а 

преработените продукти с добавена стойност имат малък относителен дял. 

Делът на стойността на външната търговия на преработените  месни продукти (колбаси 

и други подобни продукти от месо и карантии; преработени или консервирани месо и 

карантии) в стойността на техните продажби показва, че тези производства имат 

ограничена експортна ориентация.  



 

 

 Повишаване на възвращаемостта от експорта в месния сектор може да се 

очаква от диверсификация на изнасяните продукти и от разширяване на географските 

направления на експорта към пазари с високи ценови равнища в сектора. Засилването 

на географската ориентация на износа към трети страни би могло да повлияе 

положително бизнеса на износителите на свинско месо поради възможностите за 

експортно субсидиране. 

 Подсекторите (производство на месо от домашни птици и производство 

на месо от ДРД) с традиционно високи стойности по всички показатели за конкуренто-

способност отчитат спад на конкурентоспособността за периода 2003–2007 г. 

 Резултатите от външната търговия и измерванията с Баланса индекса 

показват отслабване на конкурентните позиции в сектори със значителни ценови 

предимства. Месо от домашни птици при пазарни цени на пилета в България, рав-

няващи се на 84,7% от средните за ЕС-27 през 2009 г. отчита редукция на 

външнотърговския баланс и отслабване на експортната ориентация за периода 2006-

2009. Месо от ДРД с ценови равнища през 2007 г. равняващи се на едва 66,7% от 

средните стойности за ЕС-27 регистрира спад за периода по всички изследвани 

измерения на конкурентоспособността.  

 Постигнатите за периода 2003-2007 г. висока рентабилност и ефективност 

на производството и същевременно висока инвестиционна активност и значителни 

инвестиции на един зает,  са ресурси за повишаване на конкурентоспособността. 

 Наличните ресурси обаче не могат да бъдат ефективно оползотворени. 

Най-сериозни бариери са недостатъчното и неустойчиво предлагане на суровини с 

национален произход, силният  конкурентен натиск поради големия внос на суровини 

и влошената след навлизането на търговските вериги на дребно конкурентна среда.  

 

3. Промени в развитието на сектор „Млекопреработка” в условията ОСП на 

ЕС 

3.1. Прилагане на ОСП на ЕС в сектора на млякото в България  

Въздействие върху българската млечната индустрия след интеграцията на 

България към ЕС, оказват: въведените европейски стандарти за безопасност на храните; 

ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при производството и качеството на 

суровото мляко за преработка; регулациите на общата организация на пазара в сектор 

„Мляко” (производствени квоти, интервенция - помощи за частно и публично 

складиране, мерки за стимулиране консумацията на млечни продукти, импортни и 



 

 

експортни лицензи, експортни субсидии и допълнително вносно мито), европейската 

политика на субсидиране на инвестиционни проекти за модернизация на фермите и 

преработвателните предприятия, съфинансиране на одобрени програми за промоции на 

земеделски продукти в Общността и на трети пазари и др. 

Изискванията за ветеринарно-санитарните и хигиенни условия при 

отглеждане на животните и високите стандарти по отношение качеството на 

суровото краве мляко, изискващи радикално преструктуриране на млечните ферми са 

най-силно ограничаващ фактор за развитие и на млечната промишленост. Това наложи 

на два пъти да се удължава първоначално определения преходен период за 

преструктуриране на млечното говедовъдство - до 31.12.2009 г., с по две години - до 

края на 2011 и до края на 2013 г.  

Към края на 2011 година, т.е. след втората дерогация, над 72 хиляди ферми не 

отговарят на изискванията, т.е. около 95% от всички млечни кравеферми в 

България. Те произвеждат над 50% от общото количество на суровото краве мляко в 

страната. Преобладаващата част от фермите са дребни, разположени в планинските 

части и трудно ще покрият европейските критерии. Това състояние на суровинния 

пазар принуждава млекопреработвателите да разделят млякото на отговарящо и 

неотговарящо на стандарта за качество и да подържат паралелни технологични линии 

за преработка, или да произвеждат продукти само за вътрешния пазар. Проблемът 

рефлектира върху крайната продукция и конкурентоспособността на сектора, което 

кара много от млекопреработвателите да реагират негативно на поредното удължаване 

на преходния период 
9
.  

Един от основните регулатори на организацията на пазара на мляко, който 

оказва влияние на млекопреработвателния бранш е определената национална квота за 

сурово краве мляко 979 000 тона от него за доставки /изкупено за преработка/ 722 000 

тона при референтна масленост 3,91%. През септември 2007 г., ЕК одобри 

предложените от България промени в националната млечна квота и разреши 

прехвърлянето на 167 000 тона от националната млечна квота за директни продажби в 

националната млечна квота за доставки, при което квотата на мляко за доставки бе 

увеличена на 889 000 тона 
10

.  

В реформата на ОСП от 2003 г. бе решено квотите за мляко да бъдат постепенно 

премахнати до 1 април 2015 г., а по-късно ЕК предложи и се реши националните 

квоти да се увеличават с по 1% на година от 2009-2010 г. до края на квотната система 

2013-2014 г., за да се осигури „меко кацане" или постепенно адаптиране към един свят 

                                                            
9/ Още две години агония на млечния пазар, Капитал Daily 18 ноември 2011  
10/ Промяната е отразена с изменение в Приложение І на Регламент (ЕС) 1788/2003. 



 

 

без квоти. В резултат на това размерът на националната квота на България за квотната 

2008/2009 година е в размер на 998 580 тона, от които 912 238 тона за доставки и 86 

342 тона за директни продажби. Изпълнението на националната млечна квота за 

доставки за този период е 87,5% (797 758 тона).  

Влияние върху развитието на млечната индустрия оказват и различни 

инструменти на пазарна подкрепа като: 

- стимулиране консумацията на млечни продукти, която се приложи с 

осъществяване на схемата „Училищно мляко” от учебната 2008/2009 година. 

- експортните субсидии за насърчаване на експорта в трети страни, като през 

2010 г. и кашкавала, който е важна експортна стока за България е включен в 

номенклатурата на селскостопанските продукти, подлежащи за възстановявания при 

износ. 

- промоционални програми за представяне на национални продукти на пазарите 

на други страни-членки и извън Общността. В сектора са утвърдени 3 програми за 

промоция на млечни продукти в трети страни - Русия, Украйна, Китай, Обединените 

Арабски Емирства, Бразилия и една програма за промотиране на млечни продукти 

(бяло саламурено сирене, кашкавал) на вътрешния пазар (Германия, Испания)” 

- прилагане на схема „Лицензи при износ на млечни продукти за Канада”, при 

която вносът на сирена в Канада се осъществява с намалена ставка на митото. През 

2009 г. са издадени 37 бр. износни лицензи за износ на мляко и млечни продукти за 

Канада. 

Влияние върху развитието на млечния сектор имат субсидиите по две мерки – 

121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Беше взето 

решение по-голяма част от средствата по Мярка 121 "Модернизиране на 

земеделските стопанства" да бъдат насочени за преструктуриране на животновъдни 

ферми. С Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 

продължава подкрепата на предприятията (след аналогична мярка по програма 

САПАРД) от хранителната индустрия в инвестиционната им дейност за модернизация 

на производството и повишаване на  тяхната конкурентоспособност.  

Косвено влияние върху сектора имат и прилаганите схеми за национални 

доплащания от 2008 г. за подпомагане на млечното животновъдство 

- За овце-майки и кози-майки, обвързана с производството НДЖ-3; 

- Схеми за подържане на производството на краве мляко (в икономически 

уязвими ферми – НДКМ-1, в необлагодетелствани райони - НДКМ-2, и в нитратно 

уязвими зони - НДКМ-3); 



 

 

- Схеми за отглеждане на овце-майки и кози-майки (в икономически уязвими 

общини в Южна България, в необлагодетелствани райони) 

- Схема за подпомагане на производителите на краве мляко, пострадали 

сериозно в резултат от кризата в сектора – допуснати са 4 126 ферми. 

3.2. Развитие на производството и продажбите в сектора 

Стойността на показателите, показващи ръста в брутната добавена стойност 

(БДС) и на ресурсната осигуреност за периода 2005-2009 г., е критерий за устойчиво 

развитие на сектора (фиг. 88). 

През 2009 г. млечната индустрия създава 141,2 млн.лв. добавена стойност, 

която е с около 40% повече спрямо предходната година и то в условия, когато общо в 

отрасъл ХВП, е отчетен спад по този показател. В резултат на това, значително 

нараства  делът на сектора в отрасъла от 6.1% през 2008 г. на 8.8%. Постигането 

на този резултат се дължи на увеличаване на трудовите и материални ресурси на 

сектора. Расте и техният дял в ХВП (фиг. 89).  

Фиг. 88. Динамика на произведената БДС и на основните ресурси в сектора (%) 
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Източник: НСИ и собствени изчисления. 

 

В периода 2001-2010 г. производството на мляко и млечни продукти е с 

тенденция на нарастване, като през първата година на интеграция е отчетен 

сравнително висок ръст от близо 36%, а през следващите три години тенденцията е на 

слабо повишаване на производството с още 2-3%. (фиг. 90).  

 



 

 

Фиг. 89. Дял на сектора в отрасъл ХВП (%) 
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Източник: НСИ и собствени изчисления  

Фиг. 90. Динамика на производството и продажбите, 2005=100, ( %) 
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Източник:НСИ, Индекси на продукцията и на оборота на промишлените 

предприятия  

Продажбите на сектора, измерени с индекса на оборота са също с тенденция 

на нарастване и то с по-висок темп от този на производството. Ефектът се дължи 

на бързото нарастване на производствените цени в резултат от една страна на 

интегриране на националния ни пазар в европейския и от друга на високия ръст на 

международните цени през неблагоприятната в климатично отношение 2007. 

Нарастването на цените на вътрешния пазар за целия период /39%/ е 

чувствително по-голямо от това на международните пазари /33%/, поради 

сравнително много ниските ценови нива на националния ни пазар преди 



 

 

присъединяването ни към ЕС. В последните две години обаче, международните цени 

нарастват с по-висок темп от националните. Това е в резултат на по-бързото нарастване 

на търсенето на международните пазари от предлагането. (фиг. 91). 

 

Фиг. 91. Индекси на цени на производител, 2005=100, ( %) 
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Източник: НСИ, Индекси на цени на производител - КИД-2008 

 

В периода след интегрирането ни в ЕС, данните за обема на произведената 

продукция в натурално изражение очертават една неблагоприятна тенденция. 

Общото производство в натура се запазва почти на едни и същи нива, но има 

съществено различие в динамиката на производството по продукти (табл. 47).  

Таблица 47. Производство на основни  млечни продукти, тона 

Продукти 2006 2007 2008 2009 2010 

2010

/200

6 

Прясно мляко – хил.л. 

48948 46786 54307 55950 60143 

122,

9 

Сметана  

1639 1785 1944 2224 2595 

158,

3 

Кисело мляко в т. ч. 

148058 137762 146611 154789 160402 

108,

3 

Ароматизирано, с плодове 

17733 13528 23054 23745 25732 

145,

1 

Масло и млечни мазнини 2451 2050 1334 1157 1083 44,2 

Бяло саламурено сирене 50912 43686 44935 45153 42884 84,2 



 

 

в т.ч. 

от краве мляко 42741 37036 28924 24829 22887 53,5 

от него с растителни 

мазнини н.д. н.д. 8733 12516 13680   

от овче мляко 6278 5369 4069 5258 4188 66,7 

Кашкавал в т. ч. 30754 28374 23172 20313 19946 64,9 

от краве мляко 28853 26421 22127 19015 17852 61,9 

от овче мляко 

750 1626 1787 941 1977 

121,

6 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика”. 

 

Видно от таблицата е, че намалява производството на сирена и млечни масла 

и нараства производството на по-ниско суровинноемки продукти – прясно и кисело 

мляко, сметана, извара. Производството на кашкавал ежегодно намалява и през 2010 г. 

е с над 20 хил.тона по-малко от това през 2006 г. Същата тенденция се очертава и при 

производството на б.с. сирене, като общото количество намалява с 8 хил. тона или с 

над 15%. И при двата вида сирена, намалението се дължи на по-ниския обем на 

произведените продуктите от краве мляко. Ако се вземат предвид и количествата 

сирена произведени с растителни мазнини, които са с тенденция на увеличаване – с 5 

хил.тона за 2 години, намалението на обема на сирената по традиционна технология е 

още по-голямо. Тези данни красноречиво очертават неблагоприятните тенденции в 

сектора, произтичащи от недостига на суровина.  

Очертаните различия в динамиката на производството по видове продукти води 

и до съществени промени в продуктовата структура. Делът на сирената от около 

30% през 2005-2006 г., намалява на около 23% в края на периода, като 20% от тях са 

сирена с растителна мазнина. Значително разширяват своето участие пакетираното 

прясно мляко – от 15.6% на 20.9%,  киселите млека и сметаната (табл. 48). 

 

Таблица 48. Структура на основни млечни продукти в натура, ( %) 

Продукти 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Пакетирано прясно мляко 15,6 17,2 17,8 19,8 19,8 20,9 

Сметана  0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 

Кисело мляко 52,9 51,1 51,4 52,5 53,6 54,6 

Масло и млечни мазнини 1,3 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 



 

 

Всичко сирена от тях: 29,4 29,9 29,0 26,1 25,1 23,3 

    Б.с.сирене 17,2 17,6 16,3 16,1 15,7 14,6 

        в т. ч. с раст. мазнини       3,1 4,3 4,7 

    Кашкавал 9,6 10,6 10,6 8,3 7,0 6,8 

    Пресни сирена, вкл. извара н.д. 1,5 1,9 1,8 1,7 1,6 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика”. 

 

Основен фактор за промените в продуктовата структура е състоянието на 

млечното животновъдство. Производството на краве мляко, което е основна 

суровина за млечната индустрия с дял от 94%, намалява през първите три години на 

интеграция с над 200 хил. тона и макар да се повишава в последната 2010 г., остава със 

150 хил.тона по-малко от 2006 г. Обемът на събраното за преработка краве мляко за 

същия период ежегодно намалява и в последната година е с 274 хил. тона по-малко от 

преди присъединяването (фиг. 92). Причините не могат да се търсят в определената за 

България млечна квота – 722 хил. тона за първата квотна година, увеличена на 889 

хил.тона за втората година и прилагането на европейската политика за ежегодно 

увеличаване на националните квоти с 1% до 2015 г., когато квотите ще отпаднат.  

 

Фиг. 92. Обем на произведеното и преработено краве мляко ( хил.тона) 
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Източник:. МЗХ, Дирекция „Агростатистика”. 

 

3.3. Развитие на външната търговия с млечни продукти 

Динамиката на вноса и износа на млечни продукти в стойностно изражение за 

периода 2001-2010 г. показва, че и износът и вносът са с тенденция на нарастване, като 

през последните две години /2009-2010 г./ се наблюдава спад в износа по отношение на 



 

 

постигнатите стойности през 2008 г.. С отварянето на вътрешния пазар през 2007 г. 

външнотърговският оборот с мляко и млечни продукти нараства скокообразно, но 

вносът в стойностно изражение изпреварва нарастването на износа и за 4-те  години 

млечната индустрия е с нарастващо отрицателно валутно салдо – от 1 млн.щ.д., 

на 68,8 млн.щ.д. (фиг. 93).  

 

Фиг. 93. Износ, внос и външнотърговско салдо при търговията с млечни продукти,  

млн.щ.д. 
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Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

Общият обем на износа в натура през 2010 г. нараства с около 2.3 пъти 

спрямо 2006 г. – от 15.8 хил. тона на 36.4 хил. тона.  

След интеграцията на пазара на млеко в общия европейски пазар се наблюдава 

скокообразно нарастване на износа на продукти, които преди това не са били 

експортно ориентирани и са изнасяни много малки количества. Така например близо 

300 пъти нараства износа на суроватка – от около 4 тона на 1166 тона, а над 20 пъти 

износа на мляко и сметана концентрирани – от около 80 тона на 1700.тона. С високи 

темпове – около и над 6 пъти нараства износа на кисели и подквасени млека и мляко и 

сметана неконцентрирани.(фиг. 94).  

 

Фиг. 94. Износ на основни групи продукти в натура, тона 
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401 Мляко и сметана, неконцентрирани, неподсладени 

402 Мляко и сметана, концентрирани, подсладени 

403 Кисели и подквасени млека 

404 Суроватка - концентрирана или на прах, неподсладена или подсладена 

405 Натурално масло и млечни мазнини 

406 Сирене, кашкавал, извара 

 

В резултат на преориентацията на износа съществено се променя продуктовата 

структура на износа в натурално изражение. Свива се значително делът на сирената – 

до 64% през 2010 г., който в периода до 2006 г. заема около 90% от натуралния износ. 

За сметка на сирената бързо нараства делът на по-ниско суровинноемки продукти, 

като на киселото мляко, което в края на периода заема дял от над 20% при традиционно 

7%, на млеката и сметаната концентрирани и неконцентрирани – делът общо нараства 

на 10%, при база 2.5% (фиг. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 95. Структура на износа на мляко и млечни продукти, ( %) 
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Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

Вносът на мляко и млечни продукти в натура след 2007 г. нараства ежегодно с 

много високи темпове. Само за 4 години, в периода 2007-2010 г., общият обем на вноса 

е 5 пъти по-голям. През 2006 г. са внесени около 21 хил. тона млечни продукти, а 

през 2010 – 184 хил. тона. С най-висок ръст е вносът на продукти, обезпечаващи 

млечната ни индустрия със суровини и полуфабрикати за компенсиране на недостига 

на качествено сурово мляко. След либерализиране на пазара, внасяните количества 

сухо мляко нарастват над 4 пъти, а суроватката 1.6 пъти. В последните три години 

млечната индустрия внася и големи количества течно мляко за преработка, като 

ръста в количествата е близо 150 пъти – от 294 тона през 2006 г., на 43406 тона за 

последната година на периода (фиг. 96). 

Освен суровини, са внесени и значителни количества млечни продукти, 

предназначени за консумация. Въпреки високото национално предлагане на кисели и 

заквасени млека и увеличаване на асортимента, с 10 пъти е нараснал техният внос. 

Традиционно внасяме млечни масла за задоволяване на потребностите – ръст от 2.8 

пъти и европейски сирена, вносът на които е нараснал над 2 пъти (фиг. 97). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фиг. 96. Внос на основни групи продукти в натура, тона 
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Фиг. 97. Структура на вноса на мляко и млечни продукти, ( %) 
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Интегрирането на националния ни пазар към общия европейски пазар, води до 

съществени промени в продуктовата структура на вноса. През 2010 г. сухото 

мляко отстъпва водещия си дял в импортната структура на течното мляко за преработка, 

делът на което от 1.4% през 2006 г. нараства на близо 42%. Преработвателите се 

ориентират към вноса му, въпреки по-високите транспортни разходи, с оглед да 

избегнат влагането в готовите продукти на големи количества обезмаслено сухо мляко, 

изискващо добавяне и на растителни мазнини, влошаващи качеството на млечните 

продукти. От суровинно ориентирания внос намалява съществено и делът на 

суроватката. 

Вносът на сирена. нараства с по-ниски стойности в резултат на което 

намалява техния дял в импортната структура от около 17.2% на 7.3%. Основният внос 

до 2007 г. е от Германия и Франция и е на сирена от по-високата ценова листа, които 

нашите предприятия не произвеждат или произвеждат в малки количества. Ръстът през 

последните две години се дължи и на бързо нарасналия внос на сирена с по-ниски 

цени от страни от Централния и Източноевропейския регион – Полша, Чехия, Унгария, 

който оказва конкурентен натиск върху нашите продукти. Въпреки по-високия внос 

на сирена през последните години, той не заема повече от 10% пазарен дял от 

вътрешния пазар на сирена в натурално изражение. Вносът на сирена от по-високата 

ценова листа се ограничава от ниската покупателна възможност на масовия потребител, 

а специфичният вкус на местните сирена, към които българинът е привикнал, 

ограничава търсенето на по-евтините вносни сирена. 

С най-ниско участие в импортната структура през 2010 г. остават продуктите от  

групата на киселите и подквасени млека, макар вносът им да се увеличи 

скокообразно. Основния внос е от Хърватска. През предходните години нашата млечна 

промишленост значително разшири обема и асортимента на кисели млека с различни 

добавки и удобни опаковки. Предлагането им на сравнително по-ниски цени от 

вносните, беше ограничило техния внос до много малки количества. Отварянето на 

пазара и нарастване на цените и на нашите продукти след 2007 г., засили 

конкуренцията и в тази асортиментна група на националния ни пазар 

3.4. Преструктуриране на външния пазар на млечни продукти 

С интегриране на националния ни пазар на млечни продукти към европейския, 

се наблюдава бързо нарастване на стоковия обмен със страните от ЕС (фиг. 98). 

Значително се разширява износа към европейския пазар в общия за страната – 

само за четири години делът нараства с около 14% в натурално изражение и с близо 

10% в стойност. Увеличава се и обема на вноса от страните-членки на ЕС, като през 



 

 

2010г. с дял от 99.9 от общия внос н натура и в стойност, прави импорта от трети 

страни икономически несъществен (фиг. 99). 

 

Фиг. 98. Динамика на износа и вноса на млечни продукти на пазара на ЕС 
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Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

Фиг. 99. Дял на ЕС в износа и вноса на млечни продукти (%) 

67,0
69,4

78,1
80,6

64,3 66,9 67,7
72,2

85,9
91,3

94,8

99,9

95,5 96,5 97,4 99,9

50,0

70,0

90,0

110,0

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

натура стойност - щ.д.

   Износ 

   Внос 

 

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления  

 

По данни на Евростат
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 през 2009 г. основните страни-вносителки на нашите 

млечни продукти в разширения ЕС са съседните ни балкански страни – Гърция и 

Румъния, които заемат дял от 62.6% в експортната структура, т.е. за останалите 24 
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страни от ЕС остават около 15%. Износът за Германия, в която реализираме продуктите 

си на по-високи цени, се е свил значително – от 13.5% на 9.6%. Съществено се е свил 

експорта към традиционните вносители на сирена - САЩ, Ливан и Австралия. Трите 

страни през 1998-2000 г., когато износът за ЕС е много малък, поради забраната за 

износ от нелицензирани мандри, поглъщат над 70-80% от експорта ни, а сега са с дял 

около 10%. Гърция, която беше основния ни търговски посредник при експорта на 

сирена за ЕС преди присъединяването ни, става един от най-големите вносители след 

либерализацията на търговските отношения. Значителните разлики в цените у нас и в 

Румъния, заедно с отпадането на митническите бариери и географската близост, 

активираха стокообмена между страните и превърнаха Румъния в един от основните 

ни експортни пазари и то не само на сирена. В Румъния изнасяме около 34% от 

маслото и суроватката, 24% от прясното мляко и течна сметана, над 12% от киселите 

млека. Гърция е другият основен вносител на тези продукти – около72% от киселите 

млека, 26% от прясното мляко и течна сметана. 

Макар, обемът на износа за европейския пазар да расте по-бързо, балансът на 

търговията с мляко и млечни продукти на европейския пазар е отрицателна величина и 

значително по-висока от общия баланс. Резултатът свидетелства за по-ниска 

сравнителна конкурентоспособност на българската млечна индустрия на единния 

европейски пазар по отношение на международния пазар (фиг. 100).  

 

Фиг. 100. Баланс на търговията с млечни продукти на пазара на ЕС, млн.щ.д. 
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3.5. Конкурентни позиции на сектора на европейския пазар 

►място в европейската млечна индустрия 

По равнище на специализация, изразено като дял на създадената добавена 

стойност от млечната промишленост в брутната добавена стойност в преработващата 

промишленост (D), България се нарежда около и под средното за ЕС ниво. С 

относителен дял от 1% тя изпреварва 9 страни, в т.ч. три от ново присъединените – 

Унгария, Чехия, Словакия. С най-висока специализация са прибалтийските страни, 

Кипър и Гърция, като последните две са с дял съответно – 4.7% и 2.7%. 

Българската млечна промишленост е с малък принос към европейската – 

произвежда 0.2% от брутната добавена стойност и в същия размер участва и в 

общия оборот на мляко и млечни изделия на Общността. Този принос се осъществява с 

2.1% от заетите в европейската млечна индустрия и с 2.7% от общия брой 

предприятия в отрасъла. 

По размер, млечната ни промишленост е несъизмерима с тази на големите 

страни производителки. Само три страни в ЕС – Франция, Германия и Италия 

осъществяват 51.5% от общия оборот с млечни продукти в ЕС. 

►показатели за конкурентоспособност 

Един от основните показатели за нивото на конкурентоспособност е 

производителността на труда, измерена с добавената стойност в сектора на 

един зает. По този показател българската млечна промишленост в първата 

година на интеграция към ЕС е с 8.9 пъти по-ниска производителност на труда от 

средната за 27-те страни-членкина ЕС и заема последното място. Въпреки 

активната инвестиционна дейност и високите темпове на нарастване на ПТ в 

последните години, България остава далеч от постиженията на другите страни. 

Румъния е непосредствено преди нас, а останалите източноевропейски страни са с 

няколко пъти по-висока ПТ, но и те не достигат дори 50% от средната за Общността. С 

най-висока производителност на труда сред тях е Словения, но и тя е с 2 пъти по ниско 

ниво от средното. Старите страни членки на ЕС имат неоспоримо конкурентно 

предимство по този показател (фиг. 101). 

Конкурентно предимство на българската млечна промишленост на този етап е 

по-ниското ниво на заплащане на труда у нас. По производителност на трудовите 

разходи изразяваща се с обема на добавената стойност, създавана от единица разход на 

персонала, България заема 5 място. На първите четири позиции са Ирландия, Латвия, 

Португалия и Полша. 



 

 

По другия показател – дял на разходите за персонала в единица продукция, 

млечната ни индустрия през 2007 г. също има сравнителни предимства. При средна 

стойност на разходите за ЕС-27.9%, България отчита 7.9%. С този резултат заема 5-то 

място, като се нарежда след Чехия, Словакия, Германия и Ирландия. 

На таблица 49 са показани някои от ключовите показатели на 

европейската бизнес статистика и мястото на българската млечна индустрия в 

европейската - на 27
-те

 държави. Показателите са съпоставими и дават представа за 

областите в които отделните държави имат конкурентни предимства спрямо останалите 

страни-членки на европейския пазар. Видно е, че България няма конкурентни 

предимства по отношение на мащаба на производствените единици. Въпреки 

извършеното преструктуриране в сектора и значителната концентрация в резултат на 

закриване на 30% от предприятията за периода 2001-2007 г., производството се 

извършва в производствени единици по-малки от средните за ЕС-27 – при средно 30 

заети на едно предприятие, България има 26 заети. Това означава, че тя не може да се 

състезава с останалите страни на база икономия от мащаба, а трябва да търси пазарни 

ниши за продукти със специфичен вкус и високо качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 101. Производителност на труда, 2007, ЕС-27=100, (%) 
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Източник: Eurostat, Structural business statistics и собствени изчисления 

Сравнителни конкурентни предимства българската млечна индустрия има по 

отношение на ефективността на производството. По реализиран брутен опериращ 

излишък на единица оборот /норма на печалба/ млечната ни промишленост се нарежда 

в групата на страните с по-висока стойност от средната за Общността. По другия 

показател – рентабилност, изразен с дела на брутния опериращ излишък в добавената 

стойност по факторни разходи заема 5-то място. Това се дължи на все още ниските 

разходи за персонала, които нашата млечна промишленост прави и при ниска 

производителност на труда, постига по-висока ефективност за сметка на трудовото 

участие. Полша и Латвия, които са на най-високи конкурентни позиции от ново 



 

 

присъединените страни, постигат висока ефективност в резултат от икономия на 

мащаба и висока производителност на труда. 

Таблица 49. Място българската млечна индустрия в ЕС-27, 2007 г. 

Брой заети 1 

пред. 

Дял на добавената 

с-ст в 

продукцията % 

Норма на 

печалбата 

% 

Рентабилност 

% 

ЕС-27 30 ЕС-27 16 ЕС-27 6,1 ЕС-27 

Конф

. 

Литва 

13

5 Кипър 

30,

8 Ирландия 

16,

6 Ирландия 70,4 

Ирландия 

10

9 Норвегия 

25,

4 Литва 

12,

6 Португалия 57,6 

Норвегия 

10

7 Ирландия  

24,

9 Португалия 

11,

2 Литва 57,4 

Германия 96 Гърция 

24,

7 

Обединено 

кралство 9,8 Полша 54,6 

Финландия 90 Литва 

21,

9 Кипър 9,5 България 53,7 

Унгария 88 Швеция  

21,

2 Гърция 9,1 Естония 51,4 

Латвия 82 

Обединено 

кралство  

21,

2 Испания 9,0 

Обединено 

кралство 51,2 

Чехия 70 Португалия 

19,

9 Полша 9,0 Испания 49,2 

Естония 69 Румъния 

19,

8 Латвия 8,8 Словакия 48,9 

Швеция 66 Испания 

19,

2 България 8,5 Австрия 48,3 

Словакия 65 Латвия 

19,

0 Норвегия 8,5 Латвия 47,4 

Полша 63 Австрия 

18,

8 Австрия 8,2 Чехия 47,1 

Обединено 

кралство 51 Унгария 

18,

4 Румъния 8,2 Румъния 46,0 

Холандия 44 Естония 18, Естония 7,8 Италия 44,3 



 

 

2 

Франция 40 Полша 

17,

7 Италия 6,8 Унгария 42,4 

Австрия 31 България 

17,

2 Унгария 6,8 Гърция 41,6 

България 26 Италия 

16,

1 Словакия 5,9 Норвегия 38,4 

Румъния 26 Финландия 

15,

9 Швеция 5,5 Холандия 35,1 

Белгия 19 Словения 

14,

8 Чехия 5,4 Белгия 33,8 

Испания 18 Франция 

13,

6 Франция 4,3 Кипър 33,8 

Словения 17 Словакия 

13,

1 Холандия 4,2 Германия 33,6 

Португалия 16 Чехия 

12,

6 Словения 4,2 Франция 32,9 

Гърция 13 Холандия 

12,

5 Финландия 4,1 Словения 31,2 

Италия 11 Белгия 

12,

1 Белгия 4,0 Финландия 29,2 

Кипър 11 Германия 

10,

5 Германия 3,2 Швеция 28,8 

Източник: Евростат, Structural business statistics  

Размерът на инвестициите е ключов фактор за повишаване 

конкурентоспособността на млечната индустрия. По изложените два показателя нашата 

млечна промишленост заема противоположни позиции. По показателя коефициент на 

инвестиране, изразяващ дела на инвестициите в дълготрайни активи в добавената 

стойност, България е сред първите три страни и със значително по-висока стойност от 

средната. Със значително по-ниски стойности е по отношение втория показател – 

инвестиции на един зает. Въпреки направените значителни инвестиции в 

предприятията на млечната ни промишленост в последните години за достигане на 

европейските стандарти, фондовъоръжеността на персонала остава на много ниски 

нива, поради което не могат да се постигнат и по-високи стойности на 

производителността на труда (табл. 50). 



 

 

Таблица 50. Място на българската млечна индустрия в инвестициите на ЕС-27, 2007 г. 

Инвестиции 1 зает Коеф. на инвестиране 

ЕС-27 Конф. ЕС-27 23 

Холандия 23,5 Румъния 122,2 

Австрия 21,7 Словакия 85,6 

Ирландия 20,0 България 81,2 

Обединено Кралство 18,8 Естония 43,4 

Словакия 16,6 Австрия 26,9 

Испания 14,9 Обединено Кралство 26,1 

Италия 13,2 Холандия 25,9 

Финландия 13,1 Латвия 25,6 

Франция 12,3 Италия 25,1 

Румъния 11,7 Литва 24,7 

Норвегия 11,1 Испания 22,7 

Германия 10,3 Финландия 21,3 

Естония 9,9 Франция 21,0 

Белгия 8,6 Гърция 20,2 

Гърция 8,6 Република Чехия 18,5 

България 4,7 Унгария 17,0 

Литва 4,7 Германия 15,6 

Латвия 4,0 Словения 15,4 

Португалия 3,9 Норвегия 13,1 

Словения 3,9 Белгия 13,0 

Република Чехия 3,8 Ирландия 12,5 

Унгария 3,7 Португалия 8,9 

Източник: Евростат, Structural business statistics  

Съществен показател за развитие на млечната ни промишленост и повишаване 

на конкурентоспособността е нивото на иновации, изразяващо се с дела на разходите за 

НИРД в добавената стойност. По данни на Евростат, България показва нулево значение 

по този показател, докато в някои от старите страни-членки – Норвегия и Германия 

делът им е около 2.7%-2.8%, а от ново присъединените с най-висок дял са Унгария – 

0.9%, Чехия - 0.8%, Словакия и Словения – 0.6%, Румъния – 0.5%. 

 



 

 

3.6. Фактори на развитието и конкурентоспособността на млечна 

индустрия 

Развитието на сектора и повишаване на неговата конкурентоспособност се 

обуславя от редица фактори и тяхното състояние и развитие. 

Кои са основните фактори, оказващи най-силно влияние върху млечната 

индустрия през изследвания период? 

Неоспоримо, суровинният фактор е с най-силно и неблагоприятно влияние. 

Както отбелязахме по-горе, голяма част от вноса в сектора е суровинно ориентиран, 

поради което и основните причини трябва да се търсят в развитието на млечното 

животновъдство. 

Последният 5 годишен период - 2005-2009 г. се характеризира с непрекъснат 

спад на поголовието на всички видове млекодайни животни с изключение на 

биволиците. Количеството на произведеното мляко следва същата тенденция, като и 

при двата основни вида мляко за преработка – кравето и овчето намалението е със 17%. 

По драстично за същия период намалява количеството на преработеното мляко – общо 

с 23%, кравето съответно с 24%, а овчето с 11% (табл. 51). При тези нива на доставки 

на краве мляко за преработка, определената млечна квота не е възпиращ фактор. 

Ако в първите години на въвеждане на регулацията, преработеното мляко надхвърляше 

първоначално определената  квота (722 хил.т.), то след редукцията й (898 хил.т.) и 

поетапното увеличене с 1% за 2009 г. тя не се изпълнява. През 2009 г. преработеното 

мляко е около 655 хил. тона. След въвеждане на държавните стандарти за млечни 

продукти, нарасна търсенето на сурово мляко, но непреструктурираното 

животновъдство не може да отговори на нуждите на преработвателите. Дефицитът 

расте и диспропорцията търсене-предлагане се задълбочава.  

 

Таблица 51. Количество на произведеното и преработено мляко, тона 

Показатели 1989 2001 2006 2007 2008 2009 

Мляко -всичко - 

произведено 2512148 1391885 1515673 1327459 1316071 1231760 

преработено 2085853 751377 884109 800976 739699 654557 

отн.дял  % 83,03 53,98 58,33 60,34 56,21 53,14 

краве  - произведено 2135301 1224050 1298709 1148326 1143190 1073401 

преработено 1845760 696889 839389 745513 704791 612247 

отн.дял  % 86,44 56,93 64,63 64,92 61,65 57,04 



 

 

овче  - произведено 286215 72050 107535 84907 88243 87247 

преработено 233910 41978 40560 49805 29001 33614 

отн.дял  % 81,73 58,26 37,72 58,66 32,86 38,53 

биволско - произведено 17433 5347 7132 7052 7173 7022 

преработено 5153 н.д. 1527 1393 1316 2170 

отн.дял  % 29,56 - 21,42 19,76 18,35 30,91 

козе - произведено 73199 90438 102297 87174 77465 64090 

преработено 1030 1693 2633 4264 4592 6525 

отн.дял  % 1,41 1,87 2,57 4,89 5,93 10,18 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика” и собствени изчисления 

 

Съществен фактор е потребителското търсене. Анализът показва, че 

нарастването на потребителското търсене на вътрешния пазар се е отразило 

благоприятно на производството и продажбите в сектора. За периода 2005-2010 г. както 

показахме в първа глава, НСИ отчита повишена покупателна способност при всички 

видове млечни продукти (фиг. 47) и нараснало потребление (табл.31) с изключение на 

прясното мляко. В края на 2011 година и началото на 2012 г. обаче се очерта 

значително нарастване на цените на млечните продукти при замразяване на доходите, 

което създава риск за ограничаване на търсенето и насочване на търсенето към ниско 

ценови продукти водещо до влошаване на качеството и конкурентоспособността на 

сектора. 

Размера на инвестициите. Постигнатата по-висока производителност на труда 

е резултат от активната инвестиционна политика. Инвестициите, направени през 2007 г. 

са 1.7 пъти по-високи от тези през 2001 г. Анализът обаче показа, че направените 

инвестиции са недостатъчни и сектора сериозно изостава по фондовъоръженост и 

съответно по производителност на труда.  

Мащаба на производството. Промишленото производство на мляко и млечни 

продукти през 2009 г. по данни на НСИ се извършва в 272 предприятия. В периода 

2001-2008 броят им намалява с над 40%. Извършена е концентрация на производството, 

като броят на заетите средно на едно предприятие нараства от 15 на 32, а 

брутната добавена стойност от 92 хил.лв. на 380 хил.лв. на едно предприятие. 

Въпреки това в структурата по размер, се запазва висок относителния дял на малките 

предприятия. Тези с микро /до 9 заети лица/ и малки /до 50 заети лица/, заемат 83% от 

общия брой, а големите предприятия с над 250 заети лица са само 4 броя с дял 1.5%. 

Характерно за сектора е извършването на преработка на мляко и в много малки 



 

 

нерегистрирани мандри, събиращи млякото на дребни млекопроизводители на местно 

ниво. Нарастването на сивия сектор ще задържа модернизацията на производството и 

задържа сектора на последното незавидно място по производителност на труда 

 

►Обобщения, изводи и препоръки 

Резултатите от анализа дават основание да се направят някои обобщения 

и изводи:  

♦ Млечната индустрия е един от основните сектори в икономиката на 

българската хранителна индустрия, заемащ трето място по отношение на приноса в 

брутната добавена стойност в подотрасъл храни.  

♦ След 2007 г. секторът проявява устойчива тенденция на развитие. Темпът на 

производство в последните 3 години се забавя, но продажбите на вътрешния и 

външните пазари за периода 2007-2010 г. нарастват в резултат на нарастване на 

вътрешното потребление, увеличеното търсене на международните пазари и на 

значителния ръст на производствените цени след либерализация на пазара.  

♦ Очертава се неблагоприятна тенденция в производствената структура в 

сектора. Намалява производството на сирена /б.с.сирене, кашкавал/ и нараства 

производството на по-ниско суровинноемки продукти – прясно и кисело мляко, 

сметана, извара. Голяма част /около 20%/ от сирената е с растителни мазнини. 

♦ Основен фактор, задържащ развитието на производството на млечни продукти, 

водещ до влошаване на продуктовата структура и отстъпление от тяхното качеството е 

забавеното преструктуриране на млекодайно животновъдство. Прилагането на ОСП в 

сектора, не стимулира достатъчно този процес и сектора регистрира намаляване на 

производството и обема на събраното и преработено мляко за четирите години на 

интеграция. 

♦ Значително нараства стокообмена на мляко и млечни продукти със страните-

членки на ЕС след присъединяването на страната към ЕС, в резултат на което те се 

превръщат в основни търговски партньори при износа (над 80%) и вноса (99.9%). 

Вносът е преобладаващо суровинно ориентиран, а търговският баланс на млечната ни 

индустрия на този пазар е с бързо нарастваща отрицателна стойност. 

♦ Балансът на търговията с млечни продукти след 2007 г. е с отрицателна и 

нарастваща стойност. Либерализирането на пазара води до скокообразно нарастване на 

вноса на сухо мляко, а в последните години и на течно мляко, компенсиращ дефицита 

на качествено сурово мляко на национално ниво.  



 

 

♦ Основните страни-вносителки на нашите млечни продукти в разширения ЕС са 

съседните ни балкански страни – Гърция и Румъния, които заемат дял от 62.6% в 

експортната структура, което поставя млечната ни индустрия под висок риск.  

♦ Съществено се променя експортната структура след 2007 г. – силно се свива 

участието на продукти с по-висока добавена стойност - сирената и нараства дела на 

подквасеното мляко и сметана, суроватката, течното мляко и сметана, основни 

вносители на които са съседните ни балкански страни; 

♦ Българската млечна индустрия заема незначителен дял в общия обем на ЕС-27, 

произвежда в по-малки по размер предприятия спрямо средния за Общността и с най-

ниска производителност на труда. Това определя и потенциалната пазарна ориентация 

на българските продукти към пазарни ниши за продукти със специфично и високо 

качество, удовлетворяващо определени вкусови потребности на европейския 

потребител. 

♦ Сравнителните конкурентни предимства на българската млечна индустрия на 

европейския пазар на този етап се дължат преди всичко на ниските разходи на труд в 

единица продукция и респективно на по-високата ефективност на производството и 

реализацията. Този фактор, в условията на единен трудов пазар не носи предимства в 

дългосрочен аспект.  

♦ Отрасълът изостава по отношение на размера и ефективността на 

инвестициите. Ниските стойности на инвестициите на един зает в сравнение със 

средните за Общността стойности, забавя процеса на механизация и автоматизация на 

трудовите процеси и задържа  нарастването на производителността на труда.  

 

Какви са перспективите за развитие на млечната ни индустрия? Те се 

определят главно от 3 фактора:  

- пазарното търсене; 

- развитие на суровинната база на сектора - млечното животновъдство; 

- конкурентоспособността на млечните продукти. 

Световните пазари на млечни продукти в последните години се развиват 

интензивно, поради нараснало търсене от страни с бързо развиващи се икономики и 

пазари - Китай, Индия и др.
12

. Това породи и диспропорциите между търсене и 

предлагане на мляко и млечни продукти и нарастване на цените около 2 пъти през 

2007г. Прогнозите са, че търсенето ще продължи да расте при запазване на цените на 

                                                            
12/ Нововъзникващите пазари – Южна Европа, Индия и Китай ще са основен двигател с голям потенциал 

за растеж в млечния сектор до 2013 г., 12.02.2012, noa.bg  

 



 

 

сравнително високи нива. Има потенциал за нарастване и на вътрешното търсене, 

поради ниските нива на задоволяване на потребностите на населението от млечни 

продукти в сравнение с тези от другите страни в Европа и това ще зависи от степента 

на нарастване на доходите. Нестабилното състояние на икономиките след 

икономическа криза в големите европейски страни и проявленията и у нас, не дава 

основание за оптимистични прогнози за националния и обединения европейски пазар.  

Развитието и преструктурирането на млечното животновъдство е 

основен лимитиращ фактор за запазване на производството на достигнатото ниво и 

повишаване на неговата ефективност. Вносът на мляко за преработка не може да бъде 

алтернатива на собственото производство, дори и при условията на свободна търговия 

с мляко и млечни продукти в рамките на обединения европейски пазар. При 

съществуващите условия на производство, българските млекопроизводители са по-

неконкурентоспособни в сравнение с тези в другите страни-членки. Те не ползваха 

европейски субсидии за животно в първите години на присъединяването, по-голяма 

част от тях и директни плащания на площ, не са договорени и по-високи национални 

доплащания за сектора. Това се отразява и на млекопреработвателната индустрия, не 

само че се поражда дефицит, но и по-високата цена на млякото за преработка намалява  

нейната конкурентоспособност.  

Редица други фактори ще оказват неблагоприянтно влияние върху 

конкурентоспособността на млечните ни продукти. Голяма част от предприятията 

са с висока кредитна задлъжнялост, в резултат на направени значителни инвестиции за 

модернизация и въвеждане на европейските стандарти за безопасност на храните, 

условия на труд и околна среда. Повишаването на лихвите по банковите заеми,  

увеличи разходите по кредитния ресурс на модерните предприятия и доведе до 

намаляване на конкурентоспособността им. Нуждата от краткосрочни кредити за 

оборотни средства при високите лихвени проценти също ще влияе негативно на 

разходите.  

По отношение на другия компонент на конкурентоспособност на млечните 

продукти – качеството, също има голямо отстъпление от традиционните технологии, 

даващи им специфичен вкус, хранителната стойност и здравословен ефект. Именно 

тези специфични качества на българските млечни продукти поддържаха търсенето на 

националния пазар и нарастването на експорта в последните години в страни с 

имигранти от България и другите Балкански страни. Влагането на сухо мляко и особено 

на млекозаместители, може временно да води до по-висока ефективност на разходите, 

но е сигурно че ще доведе до трайно загубване на пазари, ако не се възстанови 

производствената етика в сектора и засили контрола. 



 

 

Конкуренцията между производителите на млечни продукти в страните-членки 

ще се води предимно на качествено и технологично ниво. В това отношение нямаме 

конкурентни предимства. Това налага да се влагат много инвестиции в млечното 

животновъдство за достигане на европейските стандарти за качество на суровото мляко 

и в млекопреработващите предприятия за внедряване на системите за контрол, 

осигуряващи качествени и безопасни за здравето млечни продукти.  

Състоянието на вътрешно-секторните фактори и условията на икономическата 

среда, не дават основание за оптимистична прогноза в краткосрочен аспект. Секторът е 

поставен в рискова ситуация и без държавна подкрепа за млекодайното 

животновъдство, мерки за подържане на пазарното търсене и засилване на контрола, 

има риск за значителна редукция на сектора. 

 

4. Състояние на сектор „Вино” след интеграцията му в Общия Европейски 

пазар.  

4.1 Преработка на грозде, производство и продажби на вино на вътрешния 

пазар. 

Във връзка с определянето на влиянието на ОСП на ЕС върху винарството в 

България, първостепенна задача е открояването на промените при някои главни 

показатели, отразяващи развитието на бранша. Това са мащаби на преработката, обем 

на производството, количеството и относителният дял на висококачествени вина (вина 

със защитено наименование за произход-ЗНП), обем на продажби на българско вино на 

пазара на ЕС, на вътрешния пазар и др.показатели. Тяхното възходящо развитие е 

индикатор за приближаването към поставените стратегически цели за сектора. 

Накратко, целите на настоящия етап биха могли да се опишат след като се 

отчете сегашния стремеж на българските винари да удържат на вътрешната и 

външната конкуренция, да издигнат и наложат добрия имидж на българското 

вино на световните пазари, да увеличат обема и приходите от продажби, да 

подобрят възвръщаемостта от своите вложения в тази дейност. По-обширни 

коментари относно точното формулиране на целта за развитие на винарския бранш при 

нови променени, условия могат да се видят в др. наши разработки (Петрова И., 2011) 

Положителното движение на показателите, отразяващи придвижването към тази цел, 

доказва и наличието на смисъл от присъединяването за подотрасъла, както и конкретни 

ползи от това, а индиректно по–доброто състояние на бранша е доказателство за 

положително въздействие от прилагането на политиката на ЕС в сектора. 



 

 

Когато се сравнят обемите на преработеното грозде в страната от всички 

производители на вино през 2010 г., спрямо количествата през 2006 г. се констатира 

намаление от близо 30%, но предвид големите колебания на реколтите от грозде през 

отделни години, за получаване на по-достоверна картина ползваме осреднени данни за 

три поредни години преди и след присъединяването на България към ЕС (табл. 52). 

От представените осреднени данни за обеми на преработеното грозде през 

периода 2007-2009 г. и тези през 2004-2006 г. се вижда, че има ръст само от 1,8% и това 

е главно за сметка на непромишления сектор. Данните за преработената суровина–

грозде само от промишлените предприятия показват, че мащабите на дейността 

им намалява и това е видно и при двете сравнения. При първото - спадът е от 36,2%, а 

при усреднените величини - намалението е от 10,9 %. Има изразена тенденция на 

спад в промишления сектор. 

Количествата грозде, преработвани при извън промишлени (домашни) условия 

растат, но данните за средногодишно заделяните обеми от тази суровина само за 

производство на вино при домашни условия показват, че няма съществена промяна. 

Вероятно една част от гроздето все повече се насочва за продажба на пазарите на 

дребно - за консумация като десертно или отново за вино за дома в малки количества, 

за които не се води отчетност. През отделни години – 2007 и 2004 преработените 

количества в непромишления сектор дори надхвърлят 100 хил. т. Това е около една 

трета от цялото преработено грозде в пределите на страната. Делът му през 2008 

и 2009 г. се свива под 20%, но през 2010 г. вече отново е нараснал до 23,7 %. 

Колебанията през годините са значителни. При по-големи реколти, неизгодни изкупни 

цени, откази за изкупуване на суровина от винарски заводи, домашното производство 

като буфер поема увеличените излишни количества от реколтите на винено грозде в 

България. 

Преглед на данни за 10 г. период (2001-2010 г.) от предишни наши наблюдения 

на преработката на грозде в страната показва, че дългосрочната тенденция все пак е 

към свиване на мащабите на дейността в непромишления сектор (Петрова Из., 

2011). 

В промишления сектор се наблюдава оживление и подем от 2003 до 2006 г 

включително, но след присъединяването към  европейския пазар и отварянето на 

вътрешния ни пазар за вино за европейски лозарски страни, нашите винарски заводи, 

според изнесените по-горе данни, вече преработват по-малки количества суровина. 

 

 



 

 

Таблица 52. Състояние на сектор „Вино” преди и след интеграцията в Общия европейски пазар 

 

Показатели 

мярк

а 
2005 

200

6 
2007 2008 2009 2010 

Средно за периода Индекси в % 

2004-2006 
2007-

2009 

07-09/04-

06 

2010/200

6 

2009/200

6 

Преработено грозде 

хил.т 244.5 304.

4 

324.

1 

307.6 245.4 213.9 287.2 292.3 101.8 70.3 80.6 

от него: в извънпром. 

условия 

хил.т 26.8 48.7 123.

3 

46.4 42.3 50.6  70.7  103.9 86.9 

 в т.ч. за вино хил.т 23.6 44.9 83.9 43.6 40.0 47.6 56.9 55.8 98.1 106.0 89.1 

при промишлени условия 

хил.т 217.8 255.

7 

200.

8 

203.4 203.1 163.2 227.2 202.4 89.1 63.8 79.4 

 в т.ч. за винификация хил.т н.д. н.д. н.д. н.д. 181.9 148.5      

 за червени вина и розе   132.2    105.0       

  за бели вина  85.6    76.9       

Домашни вина млн.л    22.7 18.2 19.4      

Промишлено вино - всичко 

млн.л 154.8 171.

2 

134.

0 

138.9 121.6 99.3 155.9 131.5 84.3 58.0 71.0 

от тях: червено  и розе   92.0 99.7 71.3 73.5 70.2 54.2 91.9 71.7 78.0 54.4 70.4 

                бели вина  62.9 71.4 62.7 64.4 51.4 45.1 64.0 59.5 93.0 63.2 72.0 



 

 

    качествени вина  10.1 12.7 7.2 6.6 4.5 3.1 14.5 6.1 42.0 24.4 35.4 

Гроздова мъст  млн.л 1.4 2.1 4.1 1.1 3.0 3.7 1.6 2.7 170.8 176.2 142.9 

Съхранявани вина  

млн.л 128.9 149.

7 

154.

3 

141.8 139.0  135.2 145.0 107.2  92.9 

в т.ч. качествени  28.0 23.5 17.3 13.9 11.9  28.8 14.4 50.0  50.6 

Съхранявана гроз. мъст  млн.л 1.1 н.д. 1.4 2.0 1.7   1.7    

Регистрирани винарски 

предп. 

брой 221 255 258 286 220 н.д.     86.3 

в т.ч. работещи   174  224 196      112.6 

Потребление на вино л/чов. 7.5 6.0 6.3 6.2 6.7 5.5 7.3 6.4 88.0 91.7 111.7 

Съдов капацитет млн.л    723.5 709.2       

Източници: МЗХ, Агростатистика, Производство на грозде и вино, реколти 2005-2010; Аграрен доклад 2006-2010. 

 

 



 

 

Колебанията в количествата на преработената суровина от винарските 

предприятия не съвпадат изцяло с колебанията на  реколтите от винените лозя. Така от 

2001 г. до 2006 г. произведеното винено грозде в страната намалява непрекъснато, но 

винарските заводи поемат все по-големи количества за преработка, а през 2007г., 

когато реколтата е значително по-добра от тази през предходната година, увеличеното 

количество не се поема за преработка от винарските предприятия. От тогава насам те 

започват да намаляват преработените количества суровина (фиг. 102.). 

 

Фиг. 102. Производство и преработка на винено грозде (2001-2010 г.) 

401 390 382

316

235

293

342 346

255

210

280

218

146

105

27
49

123

46 42 51

123

164

223
208 218

256

201 203 203

163

74,3
104,7

153,3 141,7 154,8
171,2

134 138,9
121,6

99,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

произв. винено грозде(хил.т) преработ. в дом. условия(хил.т)

прераб. в промишлеността(хил.т.) произвед. промишлено вино(хил.т.)

 

Трябва да се отбележи, че в дългосрочен аспект, през последните 10 г. 

произведеното грозде в страната намалява с около 20% ( средната величина на 

реколтата през периода 2001-2003 г. е 391,3 хил.тона, през 2004-2006 г. тя е около 218,7 

хил. тона, а през следващия тригодишен период 2007-2009 г. средната реколта е 314,3 

хил. т.). Главната причина за това е спад в размера на реколтираните площи от винени 

сортове лозя с близо 30% за последните 6 г., а за периода 2001-2010г., те са по- 

малко с 60% (Табл.24). Големият спад при реколтираните площи отчасти се 

компенсира от нарастването на добивите, тъй като особено избите със собствени лозя 

стопанисват и се грижат за тях много добре. По-доброто стопанисване на част от лозята 

обаче, не може да компенсира процеса на отказ от тяхното стопанисване, занемареност 



 

 

на насажденията, поради липса на икономическа заинтересованост, собствени сили, 

средства, техника и технологични знания за отглеждане на лозя в дребните лозарски 

стопанства, а те все още заемат значителен дял – по данни на МЗХ от 2009 г. над 52% 

от лозарските стопанства обработват парцели с лозя до 1 дка. 

 



 

 

Таблица 53.Състояние на лозарството преди и след интеграцията към Общия европейски пазар 

 

Показатели Мяр

-ка 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Средно за периода Индекси в % 

2004-

2006 

2007-

2009 

Средно за 

07-09/04-

06 

2009/ 

2006 

2010/ 

2006 

Площи с лозя - общо ха 12684

2 

12885

7 

12034

1 

11081

6 

10143

4 

82675    78.7 64.2 

от тях неподдържани 

извън стопанствата 

ха 32118 43537 22954 22246 27416 25707    63.0 59.0 

Площи в стопанствата ха 94724 85320 97387 88570 74018 56968    86.8 66.8 

в т.ч.:нереколтирани ха 13922 16894 24481         

           Млади 

неплододаващи 

ха 7578 3802 12660 6554 4441 2848    116.8 74.9 

           новозасадени ха  1736 3000 1600 970 577    55.9 33.2 

          реколтирани  ха 80802 68426 72910 81168 54889 49438    80.2 72.3 

от тях Винени: ха 76740 65330 70408 78738 51626 46809    79.0 71.7 

                       бели 

сортове 

ха 26054 21956 24062 29443 18712 15537    85.2 70.8 

                       червени ха 50686 43374 46346 49295 32914 31272    75.9 72.1 



 

 

сортове 

         Десертни ха 4062 3096 2498 2448 3263 2629    115.1 84.9 

Производство на 

грозде 

хил./

т 

266.2 336.1 376.7 369.4 281.3 230.2 317.9 342.5 107.7 83.7 68.5 

в т.ч. от лозя  246.1 307.2 355.5 363.5 272.6 218.4 295.3 330.5 111.9 88.7 71.1 

            винени  235.4 293.6 341.8 345.7 255.3 210.4 281.7 314.3 111.6 87.0 71.7 

            десертни  10.7 13.6 13.7 17.9 17.3 8.0 13.6 16.3 119.9 127.2 58.8 

Средни добиви  кг/ха 3050 4490 4876 4478 4966 4417 3810 4773 125.3 110.6 98.4 

в т.ч. за винени сортове  3070 4490 4855 4390 4944 4495 3850 4729 122.8 110.1 100.1 

         за десертни сортове  2640 4380 5460 7306 5315 3039 3320 6027 181.5 121.3 69.4 

% на реколтирани 

площи от тези в 

стопанствата 

% 85.3 80.2 74.9 91.7 74.1 87.0      

Източници на данни: МЗХ, Дирекция „Агростатистика”, ”Производство на грозде и вино”, реколта 2005-2010, Аграрен доклад 

2006-2010; 

                                                      Изпълнителна агенция по лозята и виното;собствени изчисления 

 

 



 

 

При сравненията на реколтите през трите години преди и след присъединяването 

(съответно 218,7 хил.т. и 314,3 хил.т. ) се отчита ръст от над 10%, но винарските 

предприятия очевидно не са се възползвали от това. Обемите на преработеното грозде 

при тях са намалени с близо 11%. Явно е, че процесът на свиване на мащабите на 

дейността им се диктува от други не по-маловажни обстоятелства. 

Паралелно със поемането на по-малко суровина за преработка, намаляват и 

обемите на произведеното промишлено вино. Мащабите на производството са се свили 

още по-рязко от мащабите на преработката. Намалението през 2010 г. спрямо 2006 г. е с 

42%, а средногодишното производство през първите 3 години след присъединяването 

спрямо трите години преди това е с около 15,7% по-малко. 

Спадът е по-голям при червените вина и розе - с 22%, а при белите - само със 

7 %. Свитите мащаби на производството се обясняват най вече с това, че се натрупват 

запаси от съхранено непродадено вино. Те от своя страна както е отразено в 

таблицата, са увеличени за същия период със 7,2 % (табл.52.). 

Тревожен е големият спад при производство на качествени вина, тъй като с 

тях се изгражда и поддържа имиджът на българските винари (фиг. 103). 

 

Фиг. 103. Производство на вино, 2001-2010 г., млн.л. 
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Количеството им за 4 г. период след присъединяването спада рязко със 76%, а 

при осреднените стойности проличава, че намалението е с 58%. Същевременно и 

запасите от тези вина са намалени наполовина. Намалението на запасите от 

висококачествени вина в сектора не е свързано с нарастващо търсене и продажби, в 

противен случай би трябвало да има стремеж и към увеличение на тяхното 

производството. Спадът при производството на висококачествена продукция е трудно 

обясним при наличие на рязко подобрение на собствената суровинна база на 

винарските заводи и извършени подобрения в техническите и технологическите 

възможности в значителна част от предприятия в бранша, именно във връзка с 

присъединяването. Това е един от браншовете с най-активно участие при усвояването 

на средства от предприсъединителната програма „САПАРД”, на държавни средства за 

подпомагане на лозарството и др.(Петрова, Из., 2009).  Главните причини за 

намалението на обемите на качествени вина са свързани с трудности при намирането на 

купувачи на тази продукция. 

В сферата на реализацията на винарската продукция като цяло, големи проблеми 

възникват най-вече поради намалено потребление на вина на вътрешния пазар (за 

сметка на голям растеж при потреблението на бира и сокове, минерални и др. видове 

вода). Данните на НСИ показват, че покупателната способност на населението през 

периода към основни видове хранителни продукти, както през изминалите 10 г., така и 

през последните 5 г. дори е нараснала, но при анализа на нивата на потребление при 

отделни видове продукти проличава промяна във навиците и вкусовете на хранене на 

българите. 

Трудностите при продажба на наши качествени вина може да се обясни и с  

високите цени, с които те се предлагат на нашия пазар. Някой предприятия 

признават, че са прибягнали до драстично сваляне на цените 
13

 за да продадат своите 

качествени вина. Освен това, вътрешният пазар е залят с качествени и сравнително 

евтини вина от Италия, Испания, а вече и Франция прибягва до снижаването на цените 

на тези продукти в стремежа да увеличи продажбите си. Стагнацията на пазара на 

тези продукти, поради настъпилата финансова и икономическа криза през 

последните 3 години, както и настъпващата  конкуренция от развити лозарски 

страни от Европа и други континенти все повече ограничава възможностите на 

българските винарски предприятия да реализират продукцията си на вътрешния 

                                                            
13/ Виното в Русия е политика.(2011). В-к „Стандарт”, 16.02.2011, стр.15. 



 

 

пазар. Непосилна за тях е задачата да се конкурират със страни, където лозаро-

винарският сектор се подкрепя от държавата. В развитите европейски лозарски страни, 

подкрепата е действала дълги години, а и все още за тях действат благоприятни 

преходни стари условия за регулиране на пазара на вино в рамките на ЕС. Анализът на 

данните за вноса на вино в България доказва, доколко са сериозни заплахите за 

българските производители в това отношение 

 

4.2. Внос и износ на вино. 

Средните обеми на вноса на бутилирано вино през първите три години на 

интеграцията към европейския пазар, спрямо тригодишния период преди това са 

увеличени повече от 4 пъти (табл. 54). 

 

Таблица 54. Внос на вино в България, 2001-2009 г. 

Видове вино 

Средно през периоди, млн.литри Индекси в % 

2001-2003 г. 2004-2006 г. 2007-2009 г. 07-09/01-

03 

07-09/04-

06 

Наливни – всичко: 1.89 5.27 6.88 364.0 130.6 

в т.ч.от страни на 

ЕС* 

0.40 0.61 2.39 597.5 391.8 

от трети страни 1.49 4.66 4.49 301.3 96.4 

Бутилирани- 

всичко: 

0.35 0.58 2.48 708.6 427.6 

в т.ч.от страни на 

ЕС* 

0.18 0.40 1.43 794.4 357.5 

от трети страни 0.18 0.18 1.05 583.3 583.3 

Пенливи - всичко: 0.04 0.09 0.12 300.0 133.3 

в т.ч.от страни на 

ЕС* 

0.03 0.09 0.11 366.7 122.2 

Общо всички 

видове 

2.83 5.94 9.48 335.0 159.6 

в т.ч.от страни на 

ЕС* 

0.61 1.1 3.93 644.3 357.3 

от трети страни 2.22 4.84 5.55 250.0 114.4 



 

 

*Обхваща настоящи страни-членки (без Румъния, за да има сравнения спрямо 

предходни периоди 

Източници: Аграрен доклад 2001-2010, МЗХ, Агростатистика, собствени изчисления. 

 

На нашия пазар за този кратък период се внася 3,5 по-големи количества 

бутилирано вино от ЕС , а за 10 г. период техният внос е нараснал почти 8 пъти. 

Голям ръст – близо 6 пъти, има и при вноса на бутилирано вино от трети страни. 

Пробивът им на нашия пазар е главно през последните 3 години. Развитите лозарски 

страни от ЕС постепенно увеличават вноса и преди 2007 г., но експанзията е особено 

силна през последните 3 години от разглеждания период. Засега страните от ЕС 

предлагат на нашия пазар с около 40% повече бутилирано вино, отколкото т.н. трети 

страни-вносителки, но трябва да се отчете факта, че една част от внасяното вино от ЕС 

е бутилирано наливно вино, с произход от нови лозарски страни-Чили и др. Общият 

обем на вноса на бутилирани вина, средно през 2007-2009 г. се равнява на около 2, 5 

млн. литра. 

Висок ръст се наблюдава и при вноса на наливни вина от Европа. Общият обем 

на вноса за 10 годишен период е нараснал 3,64 пъти, като за последните 6 г. 

увеличението е около 30%. Пробивът на европейските винари е по-голям, но все още 

преобладава внос на наливни вина от трети страни, който е близо 2 пъти повече. Трябва 

да се подчертае, че след 2008 г. и с настъпването на кризата, импортът на наливна 

продукция започна рязко да спада. 

В по-голяма степен са свити обемите на вноса от трети страни и по този начин 

вносът от двете направления през последните 2 години започва почти да се изравнява. 

Внесеното наливно вино през 2009 г. намалява до 2, 85 млн.л., при обем от 13,35 през 

2007 г. Така с настъпването на кризата проличава, че вносът както при 

наливните, така и при бутилкови вина започва да намалява. При това, въпреки 

свития внос на наливна продукция, европейските срани-вносителки успяват да пробият 

и предложат повече на нашия пазар от бутилираната си продукция. Те предлагат 

качествено бутилирано вино на сравнително ниска импортна цена от 3 щ.д. литър, 

която се задържа на това ниво вече почти 4 години и затова те са приемливи за нашия 

консуматор на вино в сравнение с цената, с която се предлагат на българския пазар 

местните вина (табл. 55) 

 



 

 

Таблица 55. Средни импортни цени на внесеното вино в България, 2001-2007 г., 

USD/литър 

Типове вино 
години 

2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

наливни 0.4 0.7 0.6 0.5 0.6 н.д 0.9 

бутилирани 1.5 2.2 3.4 3.0 н.д. н.д 3.0 

пенливи 2.0 9.4 9.6 8.3 н.д н.д 17.2 

средно за трите групи 

вино 

  0.8 0.8 1.8 2.41 2.14 

Източник: Аграрен доклад 2004-2009 г. 

Славова Я. и др., ”Актуално състояние.на лозаро-винарския сектор и позицията на 

България на международните пазари с вноса на вино”, собствени изчисления 

 

Обемът на вноса през последните 2 г., макар да е намален до 5-6 млн.л (при внос 

от 16,8 млн.л. през 2007 г.) почти се равнява на внасяното и преди интеграцията. Тези 

количества съпоставени с произведеното през същия период промишлено вино 

представляват малко над 4%., докато през годината 2007 импортът е повече от 12%. 

Тогава и реколтата от грозде е много добра и видимо не налага повишен внос от 

наливни вина. Явно насочването към внос е продиктувано от финансови и 

технологични съображения. 

Освен това, на вътрешния пазар за промишленото вино вече се явява като 

конкурент и виното, произведено в така наречения „сив” сектор. Подобно вино, без 

сертификати за качество, с неясен произход, без касови бележки, не фактурирано при 

закупуването му и следователно, ме обложено с данъци, понякога се предлага в големи 

количества по пазари на дребно, хотели, почивни домове и на други места. Въпреки 

организирани масови проверки от страна на контролиращите органи, подобни 

продажби трудно биха могли да бъдат спрени изцяло или поне да се извършват в 

съответствие със законовата рамка, която важи за този вид продажби. Домашното 

вино конкурира промишленото с по-ниската си продажна цена, а след като част от 

гроздето остава не изкупено от промишлените предприятия или не се заплаща изгодно 

за лозарите, то за последните не остават други алтернативи, освен сами да го 

преработят във вино или да го продадат на някой друг, заинтересован да го прави. През 

последните години лозарите продават излишъците от произведеното от тях грозде 



 

 

направо в смляно състояние, готово за влагане в съдове за ферментация. Много 

семейства, които имат условия и сили да правят вино вкъщи, са доволни от цената на 

така предлагания „полуфабрикат”. Спестяват си и излишни усилия и избягват голямо 

замърсяване у дома, което обикновено съпътства подобна дейност. Произведените 

домашни вина през последните три години (включително и 2010 г), отнесени към 

промишленото производство се равняват на около 15-20 %. Затова свиването на 

домашна продукция дори наполовина представлява един резерв за винарския бранш за 

постигане на ръст при продажби на местния пазар.  

За българските винарски предприятия от няколко години вече не 

съществува такъв проблем като недостиг на суровина, а при сегашните 

възможности за продажби на промишлено вино има дори излишък от местна 

суровина. Предприятията вече разполагат и с достатъчно количество собствена 

качествена суровина, тъй като през последните 10 и повече години усилено са 

инвестирали за създаването на собствени лозя. По данни на Председателя на НПЛВК 

Пл. Моллов, над 20% от площите с винени лозя са собственост на винарските 

предприятия. След като част от виненото грозде остава не изкупено от винарските изби 

и се преработва от самите лозари при примитивни условия и виното им се пласира на 

вътрешния пазар, отново се появява голям проблем за промишлените предприятия, но 

вече в друг стадий от цикъла на оборота на капитала при продажби на вътрешния пазар. 

За потребителите на вино изострената конкуренция между производителите, 

предлагащи вино на местния пазар е изгодна, но поради ограничените покупателни 

възможности, през несигурен във финансово отношение кризисен период, те се 

насочват към покупка на най-евтини вина, като все пак се съобразяват и с качеството 

им. Това е причината те често да предпочетат вносни или дори домашно приготвени 

вина. 

Освен изострената конкуренция между местни винопроизводители и между тях 

и вносителите на вино, допълнителни усложнени условия при продажба на 

българско промишлено вино на българския пазар се създават и поради силния 

натиск към тях от страна на големите търговски вериги. Последните притискат за 

допълнителни „такси” за да предоставят достъп до техните щандове, настояват за 

максимално ниски цени, изискват различни отстъпки и плащания по различни поводи. 

Нарасналият внос на чужди вина, както от стари европейски лозарски 

страни, така и от т.н. нови лозарски страни през последните 10 г., нелоялен 

конкурентен натиск от страна на сивия сектор и от страна на големи търговски 



 

 

вериги са важни фактори, предизвикали свиването на продажбите на български 

вина на българския пазар, а това от своя страна налага редуцирането на обема на 

производството им.  

Определящи фактори за разширяването на дейността в бранша, все пак винаги са 

или фактическите постижения и възможните перспективи при износа. Анализът на 

данни в Таблица 56. откроява някои по-важни моменти на промяна, тъй като от 50% до 

80% и повече от произвежданото промишлено вино е предназначено за износ.  

Общият средногодишен обем на експорта на всички видове българско 

промишлено вино след присъединяването, в сравнение с предходния 3 годишен период, 

е намалял с 19,4% (табл. 56). 

 

Таблица 56. Износ на вино от България, 2001-2009 г. 

Видове вино 

Средно през периоди  в млн.литри Индекси в % 

2001-2003 

г. 

2004-2006 

г. 

2007-2009 

г. 

07-09/01-

03 

07-09/04-

06 

Наливни – всичко: 20.08 21.39 14.67 73.05 68.60 

в т.ч.за страни на 

ЕС* 

14.25 7.39 4.69 32.9 63.5 

за трети страни 5.83 14.00 9.98 171.2 71.3 

Бутилирани- 

всичко: 

57.47 83.57 69.50 120.9 83.2 

в т.ч.за страни на 

ЕС* 

40.17 32.47 24.83 61.80 76.50 

за трети страни 17.27 51.08 44.67 258.7 87.5 

Пенливи- всичко: 0.97 0.73 1.0 103.1 137.0 

в т.ч.за страни на 

ЕС* 

0.60 0.44 0.33 55.0 75.0 

за трети страни 0.34 0.30 0.67 167.5 223.3 

Общо всички 

видове 

78.52 105.70 85.17 108.5 80.6 

в т.ч.за страни на 

ЕС* 

55.02 40.30 29.80 54.20 73.90 

за трети страни 23.50 65.40 55.40 235.7 84.7 



 

 

*обхваща настоящи страни- членки (без Румъния)- за да има сравнения спрямо 

предходни периоди 

Източници: Аграрен доклад 2001-2010, МЗХ, Агростатистика, собствени 

изчисления. 

Относителният дял на експортната продукция през 2009 г. е спаднал до 54%. 

Само за страни на ЕС обемът на експорта намалява с около 26%. Данните показват, че 

това е поради резкия спад през двете кризисни години - 2008 и 2009. През първата 

година след присъединяването (2007 г.) експортът на българско вино, дори е достигнал 

пиковите си стойности от 114,1 млн.л., но през 2009 г. вече е намалял до 54 млн.л. Това 

е по-малко дори от износа реализиран от българските винари в началото на първото 

десетилетие – през 2001 – 2003 г. Оживлението при експорта настъпва само през 

периода от 2004 до 2007 г, но поради настъпилата финансова криза след това и 

стагнацията на икономиките на редица европейски страни, за нашия експорт на 

вино възможностите вече са неблагоприятни. Трябва да се подчертае, че износът 

на наши вина в страните на ЕС в годините след интеграцията бележи спад по-

голям от този, предназначен за трети страни. Този процес на спад  продължава 

през целия 9 г. период - от 2001 до 2009 г. Осреднените обеми на експорта за същия 

период намаляват с около 46 %. Спадът е по-голям при износа на наливни вина 

отколкото при бутилковата продукция. Тази дългосрочна тенденция на спад на износа 

към страните–членки на ЕС отчасти се компенсира с постигнат ръст при експорта 

за трети страни. За 9 г. общият обем на експорта на вино за тези пазари е нараснал 

повече от 2 пъти, в това число експортът на бутилираните вина - повече от 2 пъти и 

половина. Кризисните години са неблагоприятни за износа ни и в това направление за 

цялата продукция понижението е от около 15%, а при експорта на наливната - с близо 

30%. При осреднените стойности преди и след присъединяването също се регистрира 

спад от около 12,5% (табл. 56). 

Тенденциите при развитието на експорта на българско вино, както в 

дългосрочен така и  в краткосрочен аспект, за пазара на ЕС, както показват 

данните не са благоприятни. Дългосрочната тенденция за продажби на всички 

видове вина в трети страни отразява слаб растеж от около 9%, но от началото 

на кризата резултатите и тук вече са влошени. По последни данни, обявени от 

ИАЛВ, през 2010 г. се очаква ръст при износа на български вина с около 10% спрямо 



 

 

предходната 2009 г. Според данни за 9-месечието на 2011 г. има ръст спрямо 

съответния период от предходната година от около 2,6%.  

Съобщава се и за оживление при продажби на вътрешния пазар. Предвид 

задълбочаващата се дългова криза в евро в  зоната и финансови трудности, които 

изпитват редица други страни извън нея, поради забавянето на темповете на 

икономически растеж в световен мащаб и др. причини не може да се очаква 

голямо оживление или пробиви при нашия експорт на вино, както за ЕС така и за 

други трети страни. Една от причините е, че страни, които са готови да увеличат 

вноса на вино, имат и други добри алтернативни предложения от редица развити 

лозарски страни. Нашите очаквания са за увеличаване на продажби в 

скандинавските страни, в Русия, която и сега е най -големият вносител на наши 

вина в страни, които продължават успешно да развиват своите икономики, като 

Китай, Бразилия и др. Проблемът е в това , че не винаги можем да им предложим по-

ниски цени от тези на други лозарски страни конкуренти. 

От друга страна, нашите винари продължават да реализират сравнително ниски 

цени при експорта (табл. 57.) 

Въпреки увеличението на експортните цени през последните 2 г. с повече 

от 25%, поради свиването на продажбите извън страната валутните приходи и 

през 2008 и 2009 г. са значително намалени спрямо тези през 2007 г., когато е 

отбелязан връх при експорта на български вина. Независимо от резкия спад на 

валутните приходи винарският бранш все още успява да удържи положителното 

салдо при търговията с вино в България, но приноса в аграрния износ и целия износ 

на страната намалява. 

По-малки приходи от износа, трудности при продажби на местния пазар, 

нараснали запаси, недостатъчно натоварени мощности, ръст на цените на ресурсите, 

вкл. и заемните средства и др. причини се отразяват неблагоприятно и върху 

финансовото състояние на предприятията от винарския бранш. 

 

Таблица 57. Средни експортни цени на вино в България, USD/литър 

Типове вино 
години 

2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

наливни 0.45 0.66 0.66 0.69 0.79 0.97 1.01 

бутилирани 0.87 0.96 0.86 0.89 1.08 1.32 1.9 



 

 

пенливи 0.92 1.04 1.19 1.29 1.48 1.71 2.8 

средно за трите групи вино 0.74 0.79 0.82 0.86 1.03 1.26 1.29 

Източник: Аграрен доклад 2005-2009 г.; собствени изчисления 

Славова Я.и др.,”Актуално състояние.на лозаро-винарския сектор и позицията на 

България на международните пазари с вноса на вино” 

4.3. Финансово-икономическо състояние на винарската промишленост 

По данни на обобщения финансов отчет на предприятията, произвеждащи вино 

за 2003, 2007, 2009 г., предоставени на ИАИ от Националния статистически институт, 

се очертава финансовото състояние на този вид производство през една от годините 

преди присъединяването на България към ЕС и през две от годините след интеграцията 

към Общия европейски пазар. Недостиг на пълна поредица от данни не дава 

възможност да се направят категорични изводи, но наличната информация в съчетание 

с получени оценки на експертите, работещи в бранша, очертава следната картина на 

промяна: 

– след известно подобрение на ситуацията през 2007 г., все пак се наблюдава 

спад на приходи от продажби с 0,9%, същевременно общата сума на приходите от 

дейността бележи слаб ръст от 6,7%. Общата сума на притежаваните активи на 

предприятията се увеличава значително - с 32,1 % за 6-годишен период; 

– ръстът на разходите за дейността изпреварва този на приходите с близо 3 %; 

– очертава се висок ръст при краткотрайните активи (с 20%), данните 

показват, че това не се дължи на увеличени краткосрочни задължения (те дори са 

намалели) или краткосрочни вземания (нараснали само със 7%), а главно на увеличения 

размер на КМА (тук има ръст от 35,8%); 

– увеличени драстично са вземанията от продажби (с 65,4%) и сумата на 

привлечените капитали (50,7%). 

Горните данни очертават затруднения, свързани с продажби на вино, 

увеличението на запасите от продукцията и нарастващата задлъжнялост (най-вече 

дългосрочна) на фирмите в отрасъла. При сравнително висок ръст на активите 

(вложени инвестиции за тяхното увеличение) ефективността на вложения в този бранш 

се влошава.  

Преглед на финансовите резултати показва, че общият размер на счетоводната 

печалба, реализирана от всички предприятия, е намален с близо 58%, а счетоводната 



 

 

загуба е увеличена с 11,2%. Отрицателният финансов резултат преди и след данъци 

общо за бранша за 6-годишен период е увеличен близо 2 пъти. 

Трябва да се отбележи, че загубите растат системно, дори и тогава когато се 

регистрират увеличени суми на приходи от продажби (през 2007 г.). 

Рентабилността на приходите за бранша е отрицателна величина за периода 

2003-2009 г., освен това ефективността от приходите се влошава - от -5,09% през 2003 

г., достига 9,68% през 2009 г. (табл. 58).  

Паралелно се наблюдава и рязко влошаване на рентабилността на собствения 

капитал. Тя е под - 10% през 2009 г., затова се наблюдава и процес на де капитализация 

на активите. 

Таблица 58. Финансови резултати при производство на вина от грозде 

Показатели 

мярк

а 2003 2007 2009 

Рентабилност на приходите от продажби        

Фин. резул. преди данъци/нетен разм.на прих.от 

продажби % -4,82 -4,59 -9,51 

Финан. резул. след данъци/нетен разм.на прих.от 

продажи % -5,09 -4,90 -9,68 

Рентабилност на собствения капитал        

преди данъци % -5,56 -6,03 -11,81 

след данъци % -5,87 -6,43 -12,02 

Рентабилност на пасивите % -1,99 -1,94 -2,94 

Капитализация на активите % -2,09 -2,07 -2,99 

Ефективност на разходите % 96,14 95,77 93,16 

Ликвидност        

обща към КА всичко коеф. 1,42 1,38 1,76 

обща (към КА без Р.Б.П.) коеф. 1,41 1,37 1,73 

бърза коеф. 0,65 0,60 0,66 

Задлъжнялост коеф. 1,75 2,02 2,86 

Времетраене на един оборот на  КМА дни 

266,4

7 

258,4

8 

365,1

2 

Период на събиране на вземанията дни 70,41 91,73 117,5



 

 

1 

Финансова независимост коеф. 0,57 0,50 0,35 

Източник: НСИ и собствени изчисления 

Известно подобрение на някои от описаните показатели има през 2007 г., 

веднага след приобщаването към пазара на ЕС, но през следващите години 

ефективността на производството на направените вложения в активи и общото 

финансовото състояние на бранша рязко се влошава. Предприятията все повече 

задлъжняват, ликвидността намалява, все по-трудно се събират вземанията, тъй като 

оборотът на КМА (главно за непродадената продукция) се забавя рязко (почти със 100 

дни). Един от обективните фактори е влиянието на световната криза на финансовите 

пазари и дълговата криза в редица страни вносителки на българско вино, но данните 

отразяват системно влошаване на финансово-икономическата ситуация в бранша от 

2003 г. насам (табл. 58.). 

 

                                                    Изводи:  

♦ В промишления сектор се наблюдава оживление и подем при преработката и 

производството от 2003 до 2006 г., а при износа на вино и до 2007 г., когато експортът 

достига пиковите стойности за целия период от 2001 до 2009 г. Особено рязък спад при 

производството и продажба на вино се наблюдава през кризисните 2008-2009 г. 

♦ Натрупани са запаси от непродадени вина и това налага ограничаване на 

размерите на дейността при изкупуване и преработка на грозде и производство на вино. 

Свиването на мащабите от дейността не е в пряка връзка с намалелите площи на 

реколтираните винени лозя и размера на получените гроздови реколти. Спадове в 

производството има и през годините с най- добра реколта. 

♦ Главните фактори за ограничаване на мащабите на дейността са: 

- Рязък спад при реализацията на вино на международните пазари и трудности 

при продажби на вътрешния пазар, в т.ч. засилената експанзия от редица страни 

вносителки на вино; нелоялен конкурентен натиск от страна на сивия сектор и 

големите търговски вериги; 

- промяна във вкусовете на потребителите и свито потребление след 

настъпването на кризисния период. 

♦ Продължават да намаляват обемите на производство на качествени вина (вина 

със защитено наименование за произход), въпреки че българските предприятия вече 

разполагат с достатъчно количество собствена качествена суровина. 



 

 

♦ При продажби на външни пазари се реализират много ниски цени и, въпреки 

че има известен ръст (от 25% през последните 4 г.) валутните приходи непрекъснато 

намаляват поради свития обем на експорта. Винарският бранш все още успява да 

удържи положителното салдо при търговията с вино, но делът му в аграрния експорт и 

в експорта на страната става все по- незначителен. Ползи от отварянето на пазарите 

българските винари не са реализирали, обратно то им нанесе щети и допълнителни 

трудности при продажби на вътрешния пазар, поради изключително силна експанзия на 

стари лозарски страни от ЕС на българския пазар. 

♦ Изпреварващият ръст на дълготрайните активи спрямо приходите от дейността, 

при спад на приходите от продажби, както и високият ръст на краткотрайните 

материални активи, са индикатори за влошаване на ефективността на инвестициите в 

дълготрайните материални активи и на други вложени в бранша финансови ресурси. 

♦ Затрудненията при продажба на продукцията, рязко увеличение на вземанията 

и забавен оборот на активи, драстичното увеличение на дългосрочната задлъжнялост и 

др. - очертават влошените финансови възможности за стабилизиране и модернизиране 

на бизнеса и песимистични очаквания за по-добра възвръщаемост за вложенията в този 

бранш в близко бъдеще. Финансовите и икономически условия за този вид 

производство се влошават.  

 

Пета глава 

5.1. Общата селскостопанска политика след 2013 година – справедлива към 

всички! 

 

 Предложената с новия законодателен пакет от Европейската комисия на 

12.10.2012г. реформа на Общата селскостопанска политика, ОСП за периода 2014-2020 

г., поставя фокус върху по-целенасочено и равностойно подпомагане на доходите в 

сектора за засилване на растежа и заетостта, по-ефективни и адаптирани инструменти 

за управление на кризи, допълнителни инвестиции за научни изследвания и иновации, 

по-конкурентноспособна и балансирана верига за доставки на храни, чрез подпомагане 

на организациите на производителите и на интерпрофесионалните организации, 

насърчаване на агроекологичните инициативи, стимулиране на младите земеделски 

производители, стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони, 

повече внимание към районите с неблагоприятни природни условия и като цяло по-

опростена и по-ефективна ОСП. 

          Мястото на работещите от земеделието  в Общата селскостопанска политика    



 

 

        Подготовката на европейските синдикати от земеделието за обсъждане на 

бъдещето на ОСП след 2013 г. започна още през януари 2010 г. Федерацията на 

независимите синдикати от земеделието участва в този процес от самото начало. 

Анализът на  Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и 

туризъм, която представлява гласът на повече от седем милиона работещи в 

земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма на Европа показва, че за 

последните петдесет години от своето съществуване и множеството реформи, които са 

направени в ОСП, европейското земеделие бе ударено от кризи, липса на сигурност за 

работните места, големи рискове за селскостопански работници и високи стойности на 

нелегална заетост. Секторът страда от недостиг на квалифицирани работници, поради 

ниските заплати, недостатъчната квалификация и неадекватните условия на труд, 

свързани с професионално здраве и безопасността на работните места. Провежданата до 

днес  селскостопанска политика обезценява труда в аграрния сектор: скорошно 

проучване показа, че в Европа като цяло, заетостта в селското стопанство е намаляла с 

25 % за по-малко от десет години, с обща загуба на 3,7 милиона работни места 

(Евростат 2010). Този спад в заетостта не е придружен от увеличаване на заплатите на 

работниците в земеделския сектор пропорционално с размерите на възнагражденията в 

други сектори; всъщност доходите—и като следствие професионалното ниво в 

сектора—прогресивно спадат. Недостатъчният доход на земеделските стопани е една от 

основните причини за това, трудът в земеделския сектор става все по-непривлекателен, 

а участието на млади хора непрекъснато да намалява. Изследванията показват, че само 

7% от фермерите са под 35 години и че един на всеки пет — 4.5 милиона общо — са на 

възраст над 65 години (Евростат 2009). 

  Наблюдава се спад в  доверието на потребителите и все по-голямо обезценяване 

на професиите в селското стопанство. 

 От Европейската комисия всички ние - гражданите, потребителите, работещите в 

земеделието - очакваме да предостави решения на тези проблеми .Такива решения 

липсват напълно в предложенията на ЕК, която нито защитава достатъчно работните 

места, нито повишава качеството на заетите, а само ги фокусира.  

 Затова и очакванията и надеждите към новата ОСП са много по-големи по 

отношение на справяне именно с тези проблеми – устойчива заетост, качествени и 

сигурни работни места, достойни доходи не само за фермерите, но и за наетите и само 

наетите работници, квалифицирани работещи, справедливост и висок екологичен и 

социален принос.  

 Европейските секторни синдикати поставиха твърдо своите искания още през м. 

март 2010 г. и ги препотвърдиха и през април 2011 г. и те са неизменно свързани с трите 

ключови теми:  



 

 

1. Плащанията по ОСП да бъдат съобразени със заетостта във фермите, които 

получават доплащания над базовите. В бъдеще субсидиите за земеделие трябва 

да са свързани не само с площта обработваема земя (с брой хектари), а и с броя 

на работниците, наети в стопанствата, като земеделските стопани и партньори 

трябва да бъдат включени/разглеждани като наети работници;  

2. Да се включат мерки за професионално обучение, квалификация и 

преквалификация на работниците, за да се гарантира по-добро постигане на 

целите на ОСП; 

3. Да се включат мерки, целящи защита здравето на работниците и повишаване на 

безопасността на труда посредством насърчаване предоставянето на обучение и 

информация относно превенция на трудовите злополуки и професионални 

заболявания. 

   Общата селскостопанска политика трябва  да отразява принципите на 

справедливост в обществото, но най-вече да стимулира социална обезпеченост на 

заетите в отрасъла, което е обвързано със силен първи стълб на ОСП, да се прилага 

единна система на плащанията в ЕС, която гарантира равнопоставеност между 

отделните страни-членки в нейните различни измерения и да има ясни социални 

стандарти в мерките на ОСП, които да доказват разходването на публични средства.  

 Посочената по-горе  позиция бе многократно заявявана от страна на ФНСЗ на 

всички нива в процеса на обсъжданията – на европейско и на национално ниво, 

изпратена бе до Министерството на земеделието и храните, до българските 

евродепутати, до Икономическия социален съвет, бе огласена  на различни 

дискусионни форуми през последните две години.  

 Нужно е да отбележим, че направените предложения от ЕК в края на 2011г. не  

покриват очакванията ни. Затова преди последния кръг от преговори е необходимо 

настояване и  въздействие  за  последващата процедура на съвместно вземане на 

решение за преразглеждане на предложените мерки и инструменти в общата 

селскостопанска политика след 2013 г. върху заетостта. Факт е, че за пръв път в 

теоретичните постановки на  ОСП се отчита заетостта и наемната работна ръка, но  

това е плод на усилията на европейските  синдикатите в процеса на консултации и 

обсъждания. Субсидиите в рамките на ОСП трябва да са свързани с актуалната заетост 

във фермите. В бъдеще единните плащания за ферма/стопанство няма да се основават 

само на големината на обработваемите площи, а и на броя работници, наети във 

фермата, включително собственика и помагащите му жена или партньор в живота. 

Синдикатите  са  за  прилагане на таван на субсидиите, ако това ще доведе до социални 

подобрения. Но от проектът  за регламент става  ясно, че ако данъкоплатците поемат 

плащането на заплатите, данъците и таксите и социалните осигуровки на работещите в 

сектора, това няма да доведе до сериозни социални подобрения, защото доходите в 

отрасъла са по традиция сред най-ниските, а това е още по-крещящо в земеделието в 



 

 

България и облагодетелства най-вече старите страни-членки. Въпреки това, ние 

приветстваме въвеждането на прогресивната скала за тавана на плащанията с 

компенсиране на реално платените заплати и осигуровки и данъци за предходната 

година, защото тя ще доведе до извеждане на наетата работна ръка в сектора на светло 

и ще даде сериозен принос към борба със сивата икономика в сектора. Плащанията към 

фермите/стопанствата/, които са загубили доходи поради кризите, трябва да ползват 

също така и работниците, които също са загубили доходи в същите тези ферми.  

 Защо настояваме да се приложи тази мярка в българското земеделие, която, 

подчертаваме, е  предложение на синдикатите? За да сме убедителни е необходимо  да 

покажем част от действителното състояние на отрасъла по отношение на заетост, 

доходи, обучение и квалификация. 

 Членството на страната в ЕС превърна общата селскостопанска политика в 

решаващ фактор (и основен финансов ресурс) за развитието на българското земеделие. 

Това даде стабилност на политиката и икономическата среда, но при конкретните 

условия в страната открои и някои нови проблеми: 

 Слаб административен капацитет, непозволяващ пълно усвояване на 

средствата в подкрепа на земеделието; 

 Неравна подкрепа за отделните под сектори, предизвикваща структурни 

несъответствия; 

 Задълбочаващи се структурни слабости на българското земеделие (полярна 

структура и липса на динамичен сектор от фамилни стопанства), намаляващи 

конкурента способността на сектора на европейския пазар; 

 Неконкурентен хранително-преработвателен сектор, неприспособен към 

пазара и особено към нарасналата роля на търговските вериги; 

 Липса на утвърдени брандове и марки на качествени земеделски продукти; 

 Слаба конкурентно способност на животновъдството, особено на млечното 

говедовъдство; 

 Отлив на работна сила към градовете и чужбина поради ниски доходи; 

 Ниско ниво на квалификация и образование, неотговарящо на нуждите на 

икономиката и реалните потребности на пазара на труда ; 

 Западащи селски райони и общности, съпроводено с драматично 

обезлюдяване. 

 

 Безспорно  за националната ни икономика сектор земеделие  е изключително  

важен по отношение на заетостта. В селските райони заетостта на работната сила се 

създава предимно в селското стопанство. Факт е, че селото живее, когато има работеща 

производствена структура. 



 

 

 За съжаление структурните промени в отрасъла протичат бавно и не водят до 

увеличаване на икономическия потенциал, нито до подобряване на пазарната 

ориентация на земеделските стопанства. Земеделските стопанства, анкетирани по време 

на преброяването през 2010г., са  371 100, което представлява намаление с 44% спрямо 

броя на стопанствата, изследвани през 2003г. Намалението се запазва особено в 

последните години. Извадковите изследвания на структурата на земеделските 

стопанства през 2005 и 2007 години показват, че броят на стопанствата намалява с 

19,7% през 2005г. спрямо 2003 година, със 7,8% през 2007 спрямо 2005 година и с 

24,7% спрямо 2007година. Стопанствата на физическите лица, упражняващи дейност в 

отрасъла са 363 700 или 98% от всички стопанства, следват стопанствата на 

търговските дружества -1%, на едноличните търговци - 0,6%, кооперациите са около  

0,3% и други стопанства –около 0,1%. 
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Фиг.1: Брой земеделски стопанства  в Българи/Източник;Агростатистика / 
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Фиг..2: Разпределение на земеделските стопанства според юридическия им статут 

 

 В структурно отношение българското земеделие се характеризира с полярно 

групиране на стопанствата с определена специализация – от една страна голяма група 

малки стопанства, главно в животновъдството и градинарството, и от друга, 

сравнително малобройна група едри стопанства от зърнопроизводството и някои 

индустриални култури. Структурната политика в земеделието следва да подкрепи 

приоритетно създаването на широк сектор от жизнени фамилни стопанства като основа 

за устойчиво производство. Такава политика не само ще създаде предпоставки за 

стабилизиране на земеделското производство, но и ще допринесе за развитие на  

селските райони. 

 По данни на Института по агростатистика към Министерството на земеделието и 

храните, МЗХ, през 2010г. в посочените по-горе 371 100 земеделски стопанства  са 

заети 751 700 лица, като относителния дял на семейната работна ръка е 92.8% или 697 

400 заети лица. Вложилите труд в земеделието като платена работна ръка са 54 300. 



 

 

Трудът на сезонните работници в сектора възлиза на 24 хиляди годишни работни 

единици, равняващи се на 24 000 заети на пълен работен ден. 

Общо намалението на заетите лица в земеделските стопанства спрямо 2007г е с 20,8%. 

Фиг.3

 

       Фиг. 4/Агростатистика / 

 

 Броят на заетите лица на пълен работен ден в земеделието рязко намалява. От 

общо заетите 751 700 лица, 394 100 са упражнявали труд на пълен работен ден, от 

които 343 100 са семейна работна ръка.  

 Основната част от семейна работна ръка е заета в нископродуктивни 

полупазарни стопанства  с ограничени възможности за внедряване на нови технологии 

и ефективно използване на селскостопанската техника. Структурата на заетите по 

възраст в селата е също неблагоприятна. Общо 61% от заетите лица са на възраст от 35 

до 64 години. В земеделските стопанства 9,8% от заетите лица са на възраст между 15 и 

34 години, а 29,2% са лица над 65 години. Спецификата на селскостопанското 

производство и ниските доходи не стимулират задържането на млади хора. Причините 

са много и разнородни, но като че ли основните се свеждат до особеностите на 

земеделското производство, ниските доходи, неблагоприятните условия  на труд, както 

и условия на живот в селските райони, които далеч не удовлетворяват разбиранията и 

потребностите на младия човек.  



 

 

 Въпросът за доходите както на земеделските производители, така и за 

работниците и специалистите  от обслужващите и изпълнителски структури на МЗХ, 

които сериозно ни отдалечават от европейските, е един от най-важните въпроси на 

аграрната политика. 

Необходимо е да отбележим, че на фона на силно ограниченото финансиране на 

икономиката, като цяло, в аграрния сектор има прилив на средства – европейски 

субсидии, национални доплащания, схеми за подпомагане, европейски фондове и 

програми. Подалите заявления за подпомагане за директни плащания на площ 

земеделски производители от 79 053 за 2007 г. са се  увеличили през 2010 година,  като 

са се регистрирали 120 хиляди земеделски производители. 

Независимо, че всяка година финансовия ресурс предназначен за отрасъла се 

увеличава, все още подпомагането на българските земеделски производители е 

съответно на 50% за 2011г. и 60% за 2012 г. от размера на подпомагането с директни 

плащания на земеделските производители от старите държави–членки на ЕС.   

Наблюденията от приложимостта на механизмите на ОСП – подпомагането с 

директни плащания - в изминалите четири години показват, че 78% от финансовите 

средства се усвояват от едва 3,4% от земеделските производители, а дребните 

земеделски производители - зеленчукопроизводители, животновъди, 

картофопроизводители и пр., които  представляват голяма част от производителите, са 

оставени на втори план и се лишават от полагащите им се достойни средства. 

Диференциацията между едрите и дребни стопанства задълбочава и двуполюсният 

модел на земеделските структури, който става все по-ясно изразен. Едрите стопански 

структури акумулират значителни доходи и разширяват икономическите си граници. 

Получаването на директните плащания ще даде възможност на едрите стопанствата 

(специализирани в моно културно земеделие- предимно зърнени култури и слънчоглед) 

да се развиват дори в по-широки граници от средните за ЕС.  Липсата или 

незначителната финансова подкрепа за дребните и средните производители ускорява 

протичащите процеси към намаляване на броя на дребните стопанства, независимо от 

тяхната специализация и осигуряването на заетост за повече хора.  

Най-чувствително е редуцирането на броя на смесените стопанства – тези, в 

които се отглеждат интензивни култури и преживни животни. Тази тенденция е 

пагубна по отношение на заетостта и работните места в земеделието и е предпоставка 

за понижаване на качеството на живот и обезлюдяването на селските райони, а 

социалното измерение (и кохезията, която бюджета трябва да гарантира) е повече от 

видно. Необходимо е да се усъвършенства или диференцира механизмът на директните 

плащания, така че стопанствата от различните подотрасли да получават равностойна 



 

 

подкрепа на занятието си и доходите. Преобладаващият брой от земеделските 

стопанства в нашата страна са с по-ниска ресурсна осигуреност, икономически 

потенциал и ефективност, което ги прави неконкурентни на общия европейски пазар, 

но те пък изпълняват важна социална функция за поддържане на ресурсите в регионите.  

Затова и подпомагането в отрасъла с европейски средства, национални схеми и  

доплащания в периода след 2004 г., изразяващо се в сериозен ресурс от няколко 

милиарда лева, не успя да преодолее основни недостатъци в българското земеделие  и 

най вече отражението им върху структура, заетост и доходи. 

 Всеизвестно е, че земеделието е сектор осигуряващ традиционна заетост, но за 

съжаление няма ясен конкретен инструментариум и стимул за запазване на работните 

места, създаване на нови такива и най-вече ограничаване злоупотребата от страна на 

фермерите за наемането на работна ръка без трудов договор (така наречената несигурна 

работа и принос в сивата икономика), особено в активния сезон. 

 Реформата на ОСП трябва  да подкрепя и икономическата устойчивост на 

сектора, и повишаването на доходите на заетите в него, в това число  и наети работници. 

 Единственият сектор от земеделието, който осигурява най-много постоянни 

работни места в селските райони е животновъдството.  Кризата обаче в  сектора като 

цяло и постоянната тенденция към намаляване броя на животните води до намаляване 

на доходите и рефлектира върху заетостта. В същото време животновъдите са 

задължени да правят сериозни инвестиции за прилагане на европейските хигиенни 

норми и стандарти за хуманно отношение към животните. Това поставя на сериозно 

изпитание оцеляването на средните и дребни животновъдни стопанства. Ето защо 

настояваме за увеличаване възможностите за обвързано подпомагане от предвидените 

7,5% на  15%, тъй като това ще подобри съотношението между плащанията в сектор 

Растениевъдство и тези в сектор Животновъдство.   

             Нашите сериозни притеснения за свързани и с недекларирания труд в селското 

стопанство. Всеки десет години ЕФФАТ прави изследване на тази заетост в страните-

членки и тенденцията е ужасяваща - недекларираният труд в този сектор не само не 

намалява, а напротив – увеличава се. За да се пресече тази тенденция е необходимо   

публичните средства по ОСП  да бъдат само за стопанства и фермери, които спазват 

най-строго както  европейското, така и националното законодателство свързано с 

трудовите и осигурителните отношения. Фермите, които наемат работници извън 

закона, не трябва да получават никакви публични финанси. Европейската комисия 

трябва да направи по-прецизна оценка на въздействието от прилагане на предложението 



 

 

върху заетостта в сектора. Предложенията /Изследванията не се адресират към ефектите 

върху заетостта.   

За това всъщност, ФНСЗ настоява от години: да се оцени въздействието върху 

заетостта в сектора от всички прилагани у нас до момента програми и проекти в 

сектора.  

           Обучение, безопасност и здраве 

 Синдикатите твърдим, че допълнителни ползи за сектора и работещите в 

него ще се генерират само ако предложените в проекто-документа плащания, свързани 

с работните места, са комбинирани със създаване на качествени инструменти, като 

например пенсионни фондове и фондове за обучение и квалификация. 

Вследствие на погрешно проведената у нас аграрна реформа стотици хиляди 

работници и служители от отрасъл  „Селско стопанство” останаха трайно безработни, 

без алтернатива на пазара на труда и бяха лишени от своите фундаментални права – 

трудов и осигурителен стаж. От общо 120 хиляди регистрирани земеделски 

производители, съгласно наредбите, за пенсия се осигуряват едва 35 850 души.   

Анализирайки приведените по-горе статистически данни за заетостта в селското 

стопанство, можем с тревога да заключим, че участниците в осигурителната система са 

едва 89 850 или 12% от общо заетите в отрасъла (751 700) или 23 % към заетите на 

пълен работен ден.  

 Близо 44% от работната сила в селата е с основно и по-ниско образование, 

около 8% от нея е със средно и висше образование. Управлението на отрасъла е 

поверено предимно на възрастни хора без аграрно образование, само 3% от 

управителите са със средно или висше образование. Фиг.4 

 Посочените по–горе данни показват, че липсват средните специалисти, които са 

гръбнака за развитието на модерното земеделие. Пазарът на труда изпитва глад за 

специалисти и непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията на 

работещите в отрасъла. Появяват се нови работни места, които изискват нови знания и 

умения и отношение към труда. За съжаление в предложението на Комисията, отново  

Общата селскостопанска политика съдържа мерки, които финансират схеми за 

обучение и квалификация, които имат за цел да обучават фермерите и стопаните да се 

справят с бъдещи високи изисквания на обществото по отношение на ефективност на 

разходите, качество на продукцията, сигурността и здравето на животните, а не 

предвижда мерки, които да са насочени към наетите селскостопански работници. Те 

просто не участват в тези схеми. В същото време, секторния пазар на труда страда от 

липса на квалифицирани работници и специалисти, което влияе върху продуктивността 

и стабилността му. Ние сме убедени, че ОСП трябва да бъде координирана с другите 

политики на общността и особено с политиката по заетост и образование и иновации, 



 

 

за да може да е двигател на развиване на „зелени политики” в ЕС, да поощрява 

„зелените работни места”, но най-вече да задържа хората в селските райони, като им 

предоставя качествен живот и възможности за развиване.  Надяваме  се в скоро време 

на селскостопанските работници да бъде предоставен достъп до такива мерки. 

 За всички е ясно, че работата в селскостопанския сектор е сред най-тежките 

(пред вид особеностите на работата на открито - климатичните условия и тежки 

физически натоварвания/усилия, както опасностите от работа с тежки машини, пряк 

досег с животни, химически препарати и пр.). Не може да говорим за хуманно 

отношение към животните, за което да има директиви и регулации, а работниците да са 

изключени от такъв тип мерки. Сигурни сме, че има резерви и възможности обхватът 

на Общата селскостопанска политика да се разшири така, че да включва мерки за 

защита на здравето на работниците и тяхната безопасност. Тези мерки трябва да се 

фокусират върху подобряване на безопасността на работното място чрез насърчаване 

на обучения и предоставяне на информация за предотвратяване на аварии и превенция 

на риска от трудови злополуки и здравословни проблеми. 

 

       За устойчиво земеделие 

 С надежда гледаме към специалните мерки за малките и дребните фермери, 

което ще доведе до повече възможности за жителите в селските и не облагодетелствани 

райони. Приветстваме предложенията на Комисията за насочването на повече пари към 

тях  нужни  за да извършат  необходимата промяна и подготовка.  

В ОСП на дневен ред е устойчивото земеделие, щадящо природните ресурси. 

 Опазването на околната среда и био-разнообразието е един от основните 

приоритети на ОСП. По отношение на „зелените плащания”,  считаме, че предвиденият 

размер от  30% от пакета за  директни плащания е твърде голям и следва да бъде 

осигурена възможност за по-голяма гъвкавост при определяне на това съотношение на 

ниво  държава-членка. Удачно е страните-членки да имат избор, в зависимост от 

националните специфики по отношение на околната среда и био-разнообразие да 

приложат по-малък процент в тази компонента.    

 Земеделието е един от икономическите сектори, който в най-голяма степен е 

изложен на климатичните промени. Продължителната суша все по-осезаемо налага 

необходимостта от  динамична политика  за управление на водните ресурси, базирана 

на съхранение на водата и по –ефективно напояване. Настояваме инвестициите в тази 

област да бъдат включени към Втория стълб на ОСП.  Тези инвестиции ще доведат до 

повишаване конкурентно способността на европейското земеделие от една страна и 

гарантиране на устойчиво развитие от друга. 



 

 

 Считаме предлаганите мерки за регулиране на пазара за крайно недостатъчни. 

Производството на храни е основен приоритет и не бива да зависи от капризите на 

пазара.  Ключов фактор за запазването на работните места в сектора е сигурността на 

инвестициите. Необходимо е по-силно регулиране на пазарите, включително и на 

международно ниво.  

 Намираме за удачно въвеждането на възможността държавите-членки да 

включат в обхвата на програмите за развитие на селските райони тематични 

подпрограми, които допринасят за приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, 

насочени към задоволяване на установени специфични нужди по-специално по 

отношение на млади селскостопански производители, малки земеделски стопанства, 

планински райони, къси вериги на доставки. България трябва задължително да се 

възползва от разработена тематична програма за планинските райони и малки 

земеделски производители. Това ще даде възможност да бъде осигурен поминък 

например за тютюнопроизводители или да се намери работещ инструмент за подкрепа 

на дребните млекопроизводители, при положение че финансовата помощ може да бъде 

увеличена от 20% до максимум  90 %. 

 Подкрепяме засилване ролята на иновациите и разнообразяване на 

възможностите за подкрепа с цел активизиране на сътрудничеството между селското 

стопанство и научноизследователската дейност в този сектор. Допълнителните 

инвестиции в задълбочаването на научните изследвания и иновации в областта на 

селското стопанство ще допринесе, щото предлагането на селскостопанските продукти 

да бъде в крак със световните тенденции, както и   попълване на липсващите звена  

между наука и производство . 

  Бъдещата Обща селскостопанска политика и нейните инструменти трябва да 

сложи край на съществуващото неравностойно третиране, което облагодетелства 

старите  държави-членки за сметка на новите държави-членки. Всички български 

представителни организации, депутати в ЕП и институции, въвлечени пряко в дебата 

преди гласуването в ЕП трябва да бъдем единни и да настояваме за равностойно и 

справедливо разпределение на подпомагането с директни пращания между държавите – 

членки  на ЕС, с оглед създаване на еднаква основа за конкуренция. ОСП – справедлива 

за всички.  Благодарение на своето разширяване Европейският съюз става все „по-

селскостопански” и не може да се очаква новите държави-членки да продължават да 

носят тежестта на управлението от това. Ако тази неравнопоставеност продължи, 

социалната кохезия в селските райони на много нови държави-членки, но най-вече у нас, 

ще бъде изложена на риск.  



 

 

  Отстояване на позицията България да получи възможността плащанията да 

достигнат пълния размер на националните тавани още през 2014г., вместо  през 2016г.  

 За да сме сигурни, че следващия програмен период е по-справедлив за хората, 

които се занимават със земеделие и са избрали да живеят в селските райони на 

България е необходимо  ние - социалните партньори, да работим върху единна и обща 

позиция, която да изразяваме ясно и в един глас пред всички институции в страната и в 

ЕС.  

5.2. ОСП– икономически и социални аспекти в      сектор храни и напитки 

    Европейската организация на работниците от хранителната промишленост, 

селското стопанство, туризма и тютюните направи сериозен анализ на въздействието на 

Общата селскостопанска политика /ОСП/,  върху отделните сектори на ХВП в страните 

членки на Европейския съюз още през 2007 г. През следващите години е правена 

текуща оценка на въздействието, в  резултат на което са формулирани редица 

препоръки към Европейската комисия, относно прилагането на Общата 

селскостопанска политика. 

       Общата селскостопанска политика (ОСП, трябва да се прави в съответствие с 

политиките на стратегията "Европа 2020", и по-специално Европейската стратегия по 

заетостта. Федерацията на независимите синдикални организации,  като член на EFFAT 

подкрепя гледната й точка по много от проблемите. Някой от по-важните са: 

1. Подкрепа на директните плащания, които са  свързани не само с производството 

или площите, но и с броя на заетите в тези дейности. 

2. Фирми, които получават субсидии по програми свързани с ОСП трябва да се 

придържат към законодателството на ЕС и националните условия при наемането 

на работници. Нарушаващите тези изисквания  не трябва да получават никакво 

публично финансиране. 

3.  При  плащания на земеделските стопанства, които са изгубили приходи в 

резултат на кризи трябва да се възползват и работници, които са загубили 

доходите в тези ферми. 

4.  Ние сме убедени, че предложението за създаването на обща организация на 

пазара (ООП) е в съответствие с декларираните цели да се създаде 

многофункционално, конкурентно, всеобхватно европейско селското стопанство, 

което запазва жизнени селските райони и генерира високо ниво на заетост и 

производство на   безопасни и качествени   храни. 

5. Либерализацията на пазара и същевременно твърде големите ограничения в 

много производства наложени от ОСП на ЕС и под натиска на Световната 

търговска организация води до реална загуба на работни места в много сектори. 

             В глава четвърта подробно е анализирано въздействието на ОСП върху 

сектор хранително вкусова промишленост общо и отделно за някой от най –силно 



 

 

засегнатите сектори. Направен е анализ на мястото и ролята на ХВП в 

националната икономика- дял на произведената продукция дял на заетите и др., 

на организационното и продуктово преструктуриране на отрасъла, посочени са 

данни за ефективността на производството- производителност на труда, 

относителен дял на разходите за персонала в продукцията и др.    

      Прилаганата ОСП безспорно допринесе много за модернизиране на 

голяма част от предприятията в преработвателния сектор. Повиши се конкурентно 

способността на производството като цяло. Едновременно с това ОСП се отрази и 

върху заетостта на наетия в отрасъла персонал. В секторите мляко, месо, захар, 

вино, тютюни и други, наложените  от  Европейската комисия ограничения 

доведе до закриването на хиляди директни работни места в преработвателната 

промишленост.  

        Във връзка изпълнение на критериите и изискванията на Европейската 

комисия  за производство на здравословни и безопасни храни в България бяха  

затворени общо 67 предприятия, от които: 11 кланици за копитни животни, 7 

кланици за птици, 30 месо преработвателни и 19 млекопреработвателни 

предприятия, не отговарящи на европейските критерии. Този процес е динамичен 

и трудно подлежи на контрол, защото във всеки един момент се откриват или 

закриват предприятия в отрасъла. Причините за това са различни- производствени, 

икономически, финансови, санитарни, екологични, комплексни.   

        В сектор „Захар” резултатите от приложената ОСП придобиха  

европейски размери. Стартиралата през 2005 г. реформа в сектора засегна всички 

страни членки на ЕС. Спирането на субсидиите за производство на захарно 

цвекло и плащането на такива на тон  при  закриването на производството на 

захар от захарно цвекло доведе до затварянето на много предприятия и 

закриването на хиляди работни места. За периода  от 2005 г. до 2010 г. в рамките 

на ЕС са затворени 81 захаро добивни фабрики, което е 45% от общо 

съществуващите захарни заводи, а произведената продукция намаля с 35%. 

Закрити са 22 012 директни работни места и над 110 000 индиректни работни 

места в страните на ЕС. Така ЕС от брутен износител на захар се превърна в 

брутен вносител на захар за покриване на вътрешните си потребности. Всички 

региони на ЕС са засегнати.  Страни като България, Ирландия, Латвия, 

Португалия  и Словения  производството  на захар от захарно цвекло е 

преустановено на 100%.  Италия, Испания и др. повече от 50% от производството  

е закрито. Периодът на реформи  съвпадна с бързото нарастване на цените на 

световните пазари. Наред с повишеното търсене на суровините  за производство 

на био горива и компрометирани реколти в някой страни, европейската реформа в 

сектора  спомогна допълнително  за това. Така на практика проведената реформа 

в сектор „ Захар” не доведе нито до икономически,  нито до социален ефект за 

страните от Европейската общност. 

                         В рамките на България, прилагането на реформата и спазването на   

          критериите на ЕК за производство и търговия  на сурова и бяла захар, доведе от  

         една страна до закриването на над 1000 преки работни места, а от друга   

         натоварването на съществуващите производствени мощности и заетостта на  



 

 

         наетия персонал спадна до 20-30% .   

       В  Сектор „ Тютюни”  само в производството на тютюневи изделия / без 

отглеждането на тютюн/ закритите работни места към днешна дата са около 2000 

души, спрямо броя на заетите през 2006г. Така общият брой на освободените от 

работа работници в ХВП  от приемането ни в ЕС до настоящият момент 

надхвърля 11 000 души. В действителност закритите работни места са много 

повече, защото едно директно работно място при производството и преработката 

на тютюн води до закриване на три индиректни работни места.   

              Предстоящата реформа в сектор „Тютюни” свързана със спиране 

подпомагането на тютюнопроизводителите и промените в Директива 2001/37/ ЕО,  

относно етикетирането и опаковането на цигарите, влагането на съставки в 

цигарите и ограничаване на местата за продажба и пушене на цигари ще засегне 

хиляди заети в производството и преработката на тютюн. Направените, на 

проведената на 6-7 март 2012г. конференция в Брюксел с участието на 

представители на EFFAT и CECCM,  изводи бяха еднопосочни, че приемането на 

предложените промени силно ще засегне заетостта в сектор производство на 

тютюн и тютюневи изделия. В България производството на тютюн / най-вече на 

ориенталския/ е организирано в над 35 000 стопанствата. Като се има предвид, че 

производството на  тютюн  е трудоемко / 400-1200 часа на година за хектар/  

заетите са много повече, тъй-като в повечето случаи при неговото отглеждане са 

заети целите семейства. Със спиране на субсидиите за тютюнопроизводителите на 

тютюн след 2013г. производството на ориенталски тютюни практически ще бъде 

ликвидирано. 

         Разбира се въздействието на ОСП в отделните страни и сектори е 

различна. Едни страни са по-облагодетелствани други по-малко, респективно 

социалните последствия от реформите са също с различна тежест за отделните 

страни.   EFFAT e  за еднакво прилагане на правилата на ОСП  във всички 

държави- членки и региони, както и за предотвратяване на регионални 

адаптации. Освен това, препоръчват, да се даде възможност за  по- широкото 

обществено участие при обсъждането на  актовете, с цел да се даде възможност не 

само за бърз и ефикасен отговор, но също така и за сравнимо прилагане на 

мерките  в държавите-членки. В тази връзка EFFAT настояват за  следните тавани 

на Националните доплащания  (в € хиляда) 

Календарна година 2014 2015 2016 2017 г. и следващите години 

Белгия 553521 544065 534632 525205 

България 655661 737164 810525 812106 

Чешка Република. 892698 891875 891059 890229 

Дания 942931 931719 920534 909353 

Германия 5275876 5236176 5196585 5156970 

Естония 108781 117453 126110 134749 

Ирландия 1240652 1239027 1237413 1235779 



 

 

Гърция 2099920 2071481 2043111 2014751 

Испания 4934910 4950726 4966546 4988380 

Франция 7732611 7694854 7657219 7619511 

Италия 4023865 3963007 3902289 3841609 

Кипър 52273 51611 50950 50290 

Латвия 163261 181594 199895 218159 

Литва 396499 417127 437720 458267 

Люксембург 34313 34250 34187 34123 

Унгария 1298104 1296907 1295721 1294513 

Малта 5316 5183 5050 4917 

Холандия 806975 792131 777320 762521 

Австрия 707503 706850 706204 705546 

Полша 3038969 3066519 3094039 3121451 

Португалия 573046 585655 598245 610800 

Румъния 1472005 1692450 1895075 1939357 

Словения 141585 140420 139258 138096 

Словакия 386744 391862 396973 402067 

Финландия 533932 534315 534700 535075 

Швеция 710853 711798 712747 713681 

Великобритания 3624384 3637210 3650038 3662774 

 

       Организирането на  икономически стабилно селско стопанство в Европа  

е от ключово значение за осигуряване на силна европейска  хранително-вкусовата 

промишленост . 
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