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РЕЗЮМЕ 

Земеделието е основен и ключов отрасъл в българската икономика. То се 

модернизира, фермите се окрупняват, доходите растат, но изпитваме проблеми с ниската 

добавена стойност и производствените дисбаланси. Благодарение на провежданата 

политика след 2007 г., екологичният проблем с изоставените и нестопанисвани земи е 

маргинализиран в значителна степен. Членството в ЕС дава силен тласък на търговията 
- 65% от аграрния износ е за ЕС, а 75% от вноса е от ЕС. Земеделието, въпреки 

намалението в добавената стойност на страната, генерира около себе си допълнителни 

услуги и поръчки към другите икономически отрасли и допринася за положителната 

нетна търговия от агро-храни. Отрасълът има безспорна роля в развитието на селските 

райони и заетостта и по този начин, косвено, участва в създаването на между 12-15% от 

БВП на страната, което е достатъчно значимо и важно и показва безспорен потенциал 

да подобри своите показатели в бъдеще. 
По конкретните показатели свързани с производството, производителността, 

ефективността и добавената стойност през последните 10 години се открояват слабости, 

които показват, че процесът на трансформация в отрасъла е завършил, но членството в 

ЕС не може автоматически да реши проблемите. Земеделието след 2000 година започва 

постепенно да губи позиции в общата добавена стойност. Делът на аграрния отрасъл 

след 2007 г. спада в рамките на под 5%. През последните години, брутната продукция от 

земеделие в България се изчислява на около 3 пъти по-ниски равнища отколкото 

средните стойности в ЕС-27. Именно тези ниски стойности разкриват големия проблем 

в българското земеделие и обясняват защо ниските нива на добавена стойност се 

дължат на слабости на отрасъла, повече отколкото на по-бързо и изпреварващо развитие 

на услугите и индустрията.  
ОСП е преобладаваща политика, приспособена по-добре към старите страни 

членки, което може да бъде обяснено с историческия подход на развитие, на която и 

липсва гъвкавост, за да посрещне структурните, икономическите и производствени 

различия в Общността от 28 независими държави. Политиката на ОСП в България през 

тези 10 години показва трудно справяне с националните настоящи проблеми в 

земеделието, които са от пазарно, производствено и структурно естество. Подкрепата с 

І и ІІ стълб е плодотворна за производителите, но трябва да се повиши ефективността  
на резултатите, които се постигат и да се намалят негативните ефекти , свързани с 

намесата в управленските и производствени решения, които предприемат фермерите. 

Наблюдава се силно адаптационно поведение от страна на производителите при 

вземането на техните управленски и производствени решения, съобразно конюнктурата 

на подпомагане. 
Въведеното от началото на новото хилядолетие необвързано подпомагане по І 

стълб на ОСП разкрива слабости не само в България, но и в целия ЕС. Европейското 

земеделие губи темпове на растеж в сравнение с бързоразвиващите се страни. 

Създаваната добавена стойност през последните 10 години в ЕС-28 е около 4 евро 

срещу всяко 1 евро разпределено като директни плащания и намалява. Делът на 

субсидиите във факторния доход от земеделие е около 30% в ЕС (37% в България), 

което разкрива зависимостта и поставя под риск жизнеспособността и устойчивостта на 

отрасъла без последващи реформи. 
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1. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

2007 – 2016 
1.1. Значение на аграрния сектор за националната икономика 

Земеделието, като част от икономиката на страната, допринася и се възползва от 

общото икономическо развитие. До началото на новото хилядолетие, то формира над 

10% от БДС и от БВП на страната. БВП расте в реално изражение, като през 2015 

година е около 88 млрд. лв., а през 2016 г. е над 3%. Ръстът на БВП след 2009 г. се 

колебае в рамките на 2%, като причините са както във вътрешната икономическа 

обстановка, така и в трудно възстановяващата се европейска икономика. Въпреки 

затруднената световна икономическа обстановка останалите отрасли на икономиката 

показват по-бързи темпове на растеж отколкото земеделието.  
Земеделието започва постепенно да губи позиции в общата добавена стойност 

след 2000 година. Делът на аграрния отрасъл след 2007 г. спада в рамките на около 5%. 

Този спад се дължи не на абсолютното намаление на производството и на добавената 

стойност на отрасъла, а на по-бързото и възходящо общо развитие, най-вече в сферата 

на услугите, които формират около 65% от БДС на страната. Тези тенденции в България 

са в синхрон с протичащите процеси в почти всички развити страни (от ЕС, САЩ), но в 

същото време са доста по-ниски в сравнение с много водещи развиващи се страни, 

които бележат осезаем икономически растеж. За 2014 г., аграрният отрасъл в Китай 

формира 9,2% от БДС, а в Индия 17,4%, но това не пречи тези страни да развиват 

успешно останалите икономически сектори.  
 

Фиг. 1. Брутна продукция и добавена стойност от земеделие, млн. евро 

 
Източник: НСИ и Eurostat. 

 

Проблемът с ниската добавена стойност от земеделие се корени в ниските 

стойности на добавената стойност на единица земеделска и обработваема земя. През 

2014 г., брутната продукция от земеделие в България се изчислява на около 830 евро на 
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ха, докато средните стойности в ЕС-27 са над 2 200 евро/ха. Именно тези ниски 

стойности разкриват големия проблем в българското земеделие и обясняват защо 

ниските нива на добавена стойност се дължат на слабости на отрасъла повече, 

отколкото на по-бързото и изпреварващо развитие на услугите и индустрията. 

Наблюдаваното състояние е незадоволително на фона на потенциала, който има 

земеделието у нас, независимо от това, че в сравнение с останалите страни от ЕС, 

нещата тук не изглеждат много незадоволителни. Например за периода 2007–2015 г., 

добавената стойност в българското земеделие се покачва с почти 33%, докато в Унгария 

този ръст е 41%, а в Полша се наблюдава дори намаление с 6,5%.  
 

Фиг. 2. Съотношение на растениевъдство и животновъдство в БДС от земеделие  

 
Източник: НСИ и Eurostat. 

 

Състоянието на брутната продукция и на БДС в земеделието са пряка функция на 

производствената структура, която в разглеждания период значително се променя като 

осезаемо расте делът на растениевъдството за сметка на животновъдството. През 2016 г. 

растениевъдството формира почти 70% от БДС в земеделието, а животновъдството 

около 25%, останалите 5% се създават от услугите в земеделието. За сравнение в 

началото на века, животновъдството е давало около 50%, а растениевъдството около 

45% от БДС. Нещата бързо се променят като роля изиграва и приемането на Общата 

селскостопанска политика, при която подпомагането е базирано на площ. Така сектори, 
при които земята е пряка производствена сила получават по-голям стимул за развитие. 

Най-сериозен спад в БДС на аграрния отрасъл се наблюдава при зеленчуците, 

чийто дял намалява от почти 12% през 2007 г. до 4% през 2016 г., като това 

производство се явява най-губещото от промените в политиката. Независимо че 
зеленчукопроизводството използва земята като непосредствен фактор на производство 

заради производствени специфики, пазарни неизвестности, организационни проблеми и 

не на последно място силното търсене на земя за изграждане на консолидирано 
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зърнопроизводство, този сектор се свива непрекъснато, което до голяма степен обяснява 

ниската добавена стойност на площ, която се получава в българското земеделие. 

1.2. Селскостопанско производство 

Използваемата земеделска площ (ИЗП)  в страната показва движение в устойчиви 

граници, заключаващи се между 5–5,2 млн. ха. Макар между 2007 и 2015 г. да се отчита 

леко намаление на ИЗП с около 4% (заради нарасналия интерес към земеделието и 

стопанисването на земеделски земи) не може да се говори за риск от изчезване на 

земеделски земи заради урбанизацията или самозалесяването. Трябва да се отчете, че 

по отношение структурата на ИЗП се наблюдава значително подобрение, като 

чувствително намаляват изоставените (необработваеми) земи, които за периода между 

2007-2015 г. са се редуцирали с повече от 3 пъти и в момента са под 150 хил.ха. Това е 

един от най-важните ефекти от членството на страната в ЕС. Ако през 90-те години над 

1 млн.ха земеделска земя бе изоставена и не се стопанисваше, в момента процентът на 

тези земи е намалял значително и такива площи могат да се открият преобладаващо в 

планинските и други необлагодетелствани райони. 
Намалението на изоставените земи доведе до увеличение на обработваемите 

земи, които отбелязват най-сериозен ръст от почти 500 хил.ха между 2007-2015 г. Това 

увеличение идва основно за сметка на пустеещите земи и в много по-малка степен на 

земи, заети с трайни насаждения, зеленчуци и постоянно затревени площи. 

Понастоящем обработваемите земи формират около 70% от ИЗП, докато постоянно 

затревените площи са около 26%, което свидетелства за добър екологичен баланс. За 

сравнение в ЕС, делът на постоянно затревените площи в ИЗП е около 33%. В България 

това изоставане се компенсира до голяма степен от по-високия процент на залесените 

територии, които заедно с постоянно затревените площи превишават значително 
площта на обработваемите земи. 

 
Фиг. 3. Динамика на земеделската земя, хил. ха 

 
Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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При зърно-маслодайните култури се наблюдава осезаем ръст на производството 

и задържане на ниски нива при зеленчуците и трайните насаждения. Производството на 

зърнено-маслодайни култури расте не само на площ, с почти 38% от 2007 до 2016 г., но 

физическото производство също се увеличава от 7 млн.т на 9 млн.т през този период. 
Причина за положителните тенденции и устойчивия ръст в производството на зърнено-
маслодайни култури е както добрата пазарна конюнктура, предлагаща значително 

увеличение на цените през целия период (след 2007 г.), така и прилаганата политика на 

подпомагане на единица площ – СЕПП. Зърното е борсова стока, търсенето е силно, 

цената се реферира от световните пазари, разходите за производството на единица площ 

са по-ниски в сравнение с други отрасли, както и възможностите за изчакване и 

складиране дават време за вземане на по-добри решения. Общата селскостопанска 

политика на ЕС също спомага за намаляване на рисковете, като по линия на І-ви и ІІ-ри 
стълб се разпределят значителни публични средства. Директните плащания създават по-
добро положение за зърнопроизводителите, като субсидиите покриват около 20-30% от 

производствените разходи и минимизират евентуалните загуби при неблагоприятни 

обстоятелства – ниски средни добиви (производствен риск), ниски цени (ценови риск), 

трудности при реализацията (пазарен риск). 
Стагнацията при трайните насаждения и зеленчуците продължава и това е пряко 

свързано с намаляването на площите, както и с факта, че средните добиви се колебаят и 

зависят силно от климатичните условия. Сред основните проблеми на тези 

производители са малките размери на площите и съответно сравнително малките 

произвеждани количества, което затруднява пазарната реализация. До голяма степен 
това не важи за гроздепроизводството, където силната въпреки голямата концентрация 

общото производство е намаляло с 200 хил.т. 
 

Фиг. 4. Развитие на производството в растениевъдството 

 
Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Причините са комплексни: намаляване броя на стопанствата; намаляване размера 

на площите; разрушена хидромелиоративна мрежа; силна зависимост от 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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метеорологичните условия; силна конкуренция от вносни зеленчуци; ниско 

подпомагане от страна на държавата. Сред другите фактори за ниските нива на 

продукцията и изоставането на сектор зеленчукопроизводство са: липсата на 

достатъчен брой квалифицирани служители, изоставане в технологиите спрямо 

конкурентите и т.н.  
Трудностите при структурното приспособяване на българското селско 

стопанство са изразени най-силно в животновъдството. Броят на говедата след 2007 г. е 

относително неизменен. Драстичен е спадът на броя на свинете. Намалението е 

устойчиво, като за 10 години надминава 43%. Броят на овцете и козите също намалява - 
с 26%, като все пак броят им се стабилизира и темповете на намаление се забавят. 

Продължилият спад при броя на животните след 2007 г., до голяма степен се дължи на 

ниската конкурентоспособност на нашето животновъдство, което засегна основно 

малките и средни фамилни стопанства. Животновъдството в България, като цяло, 
трудно се приспособява към новите предизвикателства, а в някои от подотраслите  
(например млекопроизводство) негативните тенденции вероятно ще продължат. 

За тези 10 години на членство се вижда и безспорна положителна промяна. 

Върви окрупняване на стопанствата, изграждат се нови модерни стопанства, породният 

състав на животните се подобрява, има значителен напредък и по отношение на 

качеството на произвежданото мляко и месо. Значителна е промяната и в структурата на 

стопанствата. Така например, ако през 2003 г. 194,7 хил. стопанства са отглеждали 377,6 

хил. крави и е имало 237,7 хил. ферми с 1,635 млн. овце, което прави средно по 1,9 

крави и 6,9 овце на стопански двор, то през 2015 година средният брой на млечни крави 

в стопанствата вече е 8,4 глави, а средният брой млечни овце е почти 30. 
 

Таблица 1. Продукция от животновъдството 

Продукти Мярка 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Говеждо и 
телешко 

месо, кл.т. 
хил.т. 21,8 20,0 21,9 19,6 20,9 20,4 19,1 17,2 18,5 6,9 

Свинско 

месо, кл.т. хил.т. 76,3 73,8 73,7 70,5 72,5 73,2 72,9 67,4 69,3 68,3 

Овче месо, 
кл.т. хил.т. 21,3 20,9 17,4 17,0 15,9 17,0 12,8 13,1 11,7  

Птиче месо, 
кл.т. хил.т. 116,4 108,6 130,2 106,9 103,9 107,6 98,4 102,2 105,7 109,3 

Яйца млн. 
бр. 

1579,3 1508,0 1429,2 1437,5 1185,0 1174,4 1194,6 1218,7 1285,8 1331,3 

Краве 

мляко млн. l 1114,9 1109,9 1042,1 1091,6 1093,0 1061,2 1115,1 1070,6 998,1 988,9 

Овче и козе 

мляко млн. l 167,1 160,9 146,9 141,2 146,4 136,3 154,1 115,7 111,4 116,7 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Макар производството от животновъдство за тези години да намалява, в 

последните 1-2 години се наблюдават признаци на оттласкване от дъното. За това може 

да се говори основно при птицевъдството и свиневъдството, където се наблюдават 

положителни сигнали. Сравнително по-краткият производствен цикъл и способността 

за бързо възпроизводство при птицевъдството позволява на предприятията да реагират 

по-бързо на пазарните сигнали. Това е и единственият сектор на месодайното 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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животновъдство, който успява, освен да задоволи вътрешното потребление почти 

напълно, да реализира и износ. Сравнително ниските цени на птичето месо го правят и 

сред най-търсеното на българския пазар, като потребителските предпочитания към него, 
в известна степен, са свързани и със засилващата се тенденция към здравословно 

хранене. 
До 2014 г. в България се наблюдава трайна тенденция на намаляване броя на 

отглежданите свине-майки. Това предопределя и цялостното състояние и развитие на 

сектора и в резултат на преструктурирането му се обособяват, както сравнително 

големи (над 1000 свине-майки), така и по-малки (под 1000 свине майки) 

свинекомплекси. Тези процеси довеждат до намаляване броя на стопанствата и 

излизането от сектора на нерентабилните такива. Повратната 2014 г. слага началото на 

постепенно увеличаване броя на свинете-майки. Наблюдава се и ръст в 

продуктивността и плодовитостта. Въз основа на развитието на пазара и стабилното 

търсене на свинско месо у нас се предвижда растеж, който обаче няма да е достатъчен 

за да задоволи изцяло вътрешното търсене. 

1.3. Доходи в земеделието 

Отличителен момент и едно от най-големите постижения, произтекло от 
присъединяването на страната ни в ЕС и прилагането на ОСП, е повишаването на 

доходността и намаляване на заетите, в резултат от модернизацията и стопанското 

преструктуриране. Стойността на факторния доход показва непрекъснат ръст след 2007 

г., като през 2016 г. достига 7 хил.евро на 1 ГРЕ. Земеделието има сериозно място при 
заетостта в селските райони, като около 1/3 от заетите са именно в този отрасъл. В 

селските райони, създаваната добавена стойност на 1 зает в земеделието се равнява на 

около 3,3 хил.евро, докато общо добавената стойност на зает в тези райони е 8,6 

хил.евро. 
 

Фиг. 5. Работна сила и доходност в земеделието 

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

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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За сравнение през 2007 г., добавената стойност на зает в земеделието е 2,6 хил. 

евро, а средно за селските райони формираната добавена стойност на зает е 6,2 хил . 
евро. По темп на изменение, производителността на труда в земеделието в селските 

райони изостава от средните стойности за тези региони, съответно 27% срещу 39% 

ръст. Спецификата на българското земеделие е, че броят на заетите, превърнати в ГРЕ в 

отрасъла непрекъснато намалява след 2007 г. и през 2016 г. е под 250 хил., или 50% по-
малко отколкото през 2007 г., но като номинален брой заетите са паднали само от 724 

хил. души (2007 г.) до 667 хил., или само с 8%. Това означава, че земеделието 

продължава да изпълнява не просто икономическа роля в стопанството на страната и 

домакинствата, но има и социално и културно въздействие. Преобладаваща част от тези 

заети са неплатен, семеен труд, ангажирани са сезонно във фамилните стопанства и 
броят им, макар и да намалява, като заетост не се променя кардинално. 

Макар доходността и производителността на труда да се увеличават значително 

след 2007 г., като основен принос за това има субсидирането в земеделието, все още по 

показателя производителност на труда ние изоставаме над 2,5 пъти от средните 

показатели за ЕС. Производителността на труда от земеделие в ЕС е 17,2 хил.евро на 

ГРЕ, което показва съществуващото значително изоставане у нас. Все още ниските нива 

на производителността на труда и доходността в европейски мащаб, в България могат 

да се припишат на слабо растящата добавена стойност в отрасъла и изоставащата 

модернизация и технологичен прогрес в интензивните отрасли, заедно със значителния 

броя малки стопанства, където продължава да се разчита повече на ръчен труд, 
отколкото на машини. 

1.4. Стопанска структура и инвестиции 

Структурните промени по отношение на броя и площта на земеделските 

стопанства са особено динамични. Броят на стопанствата бързо намалява – само за 10 

години с 400 хил., което представлява съкращение с 60% от броя им през 2003 г.  Това 

изцяло е за сметка на малките стопанства с площ до 2 ха, които са намалели от 591 хил. 

на 193 хил. Тенденцията е за намаляване броя на стопанствата с площ до 5 ха, а 

увеличаване броя на тези над 5 ха, което свидетелства за повишаване на пазарната 

ориентираност.  
По отношение на използваната селскостопанска земя може да се отбележи 

бързото намаляване (повече от 67%) на площта в стопанствата с размер до 2 ха, както и 

намаляване с 32% в стопанствата с размер от 2 до 5 ха за този периода. Площта на 

използваната селскостопанска земя в стопанствата над 100 ха нараства значително и 

през 2013 г. в тях се концентрира около 79% от цялата земя. На практика след 

присъединяването към ЕС увеличението на земеделска земя е в стопанствата с площ 

над 100 ха. Нараства и средният размер на използваната земя в едно стопанство, която 

през 2013 г. достига 14,9 ха, като увеличението между 2003-2013 г е 3 пъти. 

Увеличаване концентрацията на земя в стопанствата ни доближава до средните 

европейски равнища (16,1 ха за ЕС през 2013 г.) и се дължи на производствената 

структура и растящия дял на сектора зърно-маслодайни култури, чиято 

конкурентоспособност зависи от постигане икономии от мащаба, които да компенсират 
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високите постоянни разходи и ниската възвращаемост на площ. Трябва да се отбележи, 

че добавената стойност на хектар в България през последните 3 години е около 550 евро, 

докато средно за ЕС е 1 450 евро/ха, което потвърждава занижената възвращаемост и 

изоставането от европейските нива. 
 

Таблица 2. Брой и площ на стопанствата 

 
2003  2007  2010  2013  

Брой стопанства, хил. / Farm 
number, thousands.  

654,810  493,140  370,220  254,140  

0 - < 1,9 ha  591,710  428,600  308,110  193,280  
2 - < 4,9 ha  41,860  39,240  30,390  27,690  
5 - < 9,9 ha  9,720  10,060  10,730  10,880  

10 - < 19,9 ha  3,980  5,480  6,820  6,770  

20 - < 29,9 ha  1,260  1,940  2,950  3,170  
30 - < 49,9 ha  1,190  1,630  3,060  3,410  
50 - < 99,9 ha  1,220  1,970  2,930  2,940  

>=100 ha  3,880  4,220  5,230  5,890  
Стопанисвана земя, хил.ха / 

Agricultural area in farms,  
thousand ha  

2 904,480  3 050,740  3 616,960  3 794,891  

0 - < 1,9 ha  312,790  191,100  144,180  100,920  

2 - < 4,9 ha  121,710  115,460  90,450  82,490  

5 - < 9,9 ha  64,210  66,550  72,690  73,280  
10 - < 19,9 ha  52,720  73,030  92,440  92,910  

20 - < 29,9 ha  29,800  45,520  70,040  74,910  
30 - < 49,9 ha  44,350  61,370  116,130  130,410  
50 - < 99,9 ha  83,100  139,480  201,460  202,330  

>=100 ha  2 195,800  2 358,230  2 829,570  3 033,040  
Среден размер на земята в 

стопанствата, ха / Average size, 
ha/farm  

4,4  6,2  9,8  14,9  

Източник: МЗХ „Агростатистика” и Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europe.eu). 

 

Брутообразуването на основен капитал в селското стопанство нараства и това е 

тенденция не само през периода на членство в ЕС, но и през предприсъединителния 

период. Вероятната причина за това е както финансовата помощ по отделните мерки за 

подкрепа на модернизацията по време на прилагане на САПАРД и на ПРСР, но и на 

повишения интерес към сектора. Повишеният интерес към земеделието и значителните 

фондове за инвестиционна подкрепа в периода 2007 – 2015 г. се изразяват в създаването 

на основен капитал, възлизащ на над 3,2 млрд.лв. През целия период (между 2008-2015 
г.) на прилагане на Мярка 121 за инвестиции в земеделските стопанства са платени 

публични разходи в размер на над 1 млрд лв., което показва, че 1/3 от направените 

инвестиции в земеделието за този период са с публични средства. 
По показателя факторен доход към използване на постоянен капитал в 

земеделието българското е в по-добро положение отколкото е средното равнище на този 

показател в ЕС. През последните 3 години (2013-2015 г.) факторната доходност към 

постоянния капитал в България е 4,9%, докато в ЕС е 2,4%, което свидетелства за по-

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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високата ефективност на използването на тези активи. Негативните процеси, които се 

наблюдават през разглеждания период, при основния капитал са свързани с намаляване 

на инвестициите в преки производствени активи (живи животни и насаждения) и 

увеличаване на инвестициите в непроизводствени активи. Това е неблагоприятно и 

вероятно е една от причините да отчитаме подобрение на ефективността и 

производителността в земеделието, но в същото време изоставане при добавената 

стойност и общата възвращаемост от производството.  
 

Фиг. 6. Брутообразуване и основен капитал в селското стопанство, млн.лв. 

 
Източник: НСИ. 

 

1.5. Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти 

С присъединяването към ЕС, през периода 2007 - 2016 г., обемът на аграрната 

търговия нараства чувствително, като износът изпреварва вноса на земеделски 

продукти. Това развитие демонстрира ефектите от интегрирането на българското селско 

стопанство в световната и европейска икономика. Либерализацията на икономиката и 

търговията от членството на страната в СТО през 1996 г. и пълноправното членство на 

страната в ЕС от 2007 г. са политическите събития, които създават рамката за развитие 

на износа и вноса на селскостопански стоки. 
Балансът от търговията  със селскостопански стоки през всичките години на 

периода е положителен, с изключение на 2007 г., когато реколтата е рекордно ниска. 

Превишението на износа над вноса на селскостопански стоки в стойностно изражение 

през годините расте, като се движи средно около 1 млрд. евро. В структурата на 

аграрния износ преобладават непреработените продукти и земеделски суровини, които 

през последните години съставляват около 60% от експорта на селскостопанска 

продукция и храни. В същото време вносът на непреработени продукти е около 45% от 

целия аграрен внос. В структурата на вноса водещи са месото, млечните продукти, 
яйцата и напитките, докато при износа се открояват зърното, маслодайните семена и 



 
 

  
ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
------------------------------------------------------------ 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

 

тютюн. Оказва се, че преобладаващата част от брутната продукция от земеделие е 

предназначена за износ (около 65% от общата продукция), което се обяснява с 

дисбаланса в производството, заради свръхизлишъка в определени производства и 

осезаемия дефицит в други. Темпът на растящ селскостопански износ (с членството в 

ЕС) показва, че разрастване дела на зърнено-маслодайните култури води до 

стимулиране на износа повече, отколкото до развитие на вътрешната преработка и 

потребление. 
 

Фиг. 7. Външнотърговски оборот със селскостопански стоки 

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

 

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 2016 г. износът достига 17% от целия 

стоков износ на страната, а аграрният внос възлиза на около 11%. При тези нива на 

износ, българското земеделие се нарежда сред най-важните отрасли на икономиката и 

допринася за намаляване на отрицателния търговски баланс на страната. То се отличава 

с висока експортна ориентираност, което показва сравнителната конкурентоспособност 

на отрасъла при търговията и е единственият път за постигане на производствен ръст, с 

оглед на ограниченото вътрешно потребление. 
 

2. ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И 

ЕВРОПЕЙСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

2.1. Развитие и конкурентоспособност на европейското земеделие  

Създадената през 2014 г. брутна продукция от европейския аграрен сектор, 

съгласно изчисленията на ФАО, възлиза на 311,7 млрд. долара по текущи цени, което 

представлява 10,1% от световното селскостопанско производство. Делът на 

европейското земеделие в общата аграрна продукция на световно равнище, при 

http://appsso.eurostat.ec.europe.eu/
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елиминиране на ценовото влияние с база 2004-2006 г., намалява с 1,2 процентни пункта 

през 2007 спрямо 2014 г. Това може да се обясни с по-бавните темпове на развитие на 

аграрното производство в държавите от ЕС-28, спрямо някои от останалите водещи 

производители в глобален план като САЩ, Китай, Бразилия и Индия. Позитивната 

динамика в световен мащаб се дължи, в по-голяма степен, на увеличената 

продуктивност, отколкото на разширяване площта със селскостопанско предназначение.  
 

Фиг. 8. Индекс на брутната продукция от селското стопанство (2004-2006=100) 

 
Източник: FAOSTAT (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QI). 

 

В рамките на ЕС-28, по-съществени колебания в равнището на производството 

по години се наблюдават при растениевъдството. Брутната продукция през 2014 г. 

бележи ръст с 2,9% спрямо приетия за база период, при общо за света 27,2%. Зърнените 

култури и зеленчуците формират най-голям принос в стойността на показателя. 

Индексът на развитие на брутната продукция в животновъдството очертава по-стабилен 

темп на растеж, достигайки 3,8%, но значително под отбелязаното увеличение в САЩ 

(+7,9%), Бразилия (+24,6%) и Индия (+42,8%). ЕС-28 осигурява най-голям дял от 

производството на мляко в световен мащаб, като произведеното количество се 

повишава с 10,5 млн. тона през разглеждания период. 
Индикатор за положителния тренд в развитието на европейското земеделие е 

представянето на държавите от ЕС в международната търговия с аграрни продукти. 

След 2010 г. ЕС-28 се превръща от нетен вносител в нетен износител, като стойността 

на нетния износ достига 18 млрд. евро през 2016 г., спрямо 11 млрд. евро през 2012 г. 

През посочения период ЕС-28 заема водеща позиция в световния износ на аграрни 

стоки, което се дължи, както на експортната специализация към продукти с висока 

добавена стойност (вино и спиртни напитки, детски храни, зърнени храни, млечни 

продукти и др.), така и на търговската политика, насочена към диверсификация на 

пазарите. Въпреки положителното салдо от търговията с аграрни стоки, през периода 

2010-2015 г., в дългосрочен план пазарният дял на държавите-членки в общата стойност 

на световния експорт намалява от 21,5% средно за периода 2002-2003 г. до 15,4% 
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средно за периода 2011-2012 г., което е поради по-високия темп на увеличение в 

стойността на световния износ спрямо темпа на нарастване на експорта от ЕС. 
 

Фиг. 9. Внос, износ и външнотърговско салдо от международната търговия с 

аграрни стоки 

 
Източник: EC, DG Agriculture and Rural Development2 

 

Поддържането и разширяването на пазарния дял на европейските аграрни 

продукти на вътрешния и международния пазар, като фактор за генериране на доходи и 

заетост, поставя въпроса за подобряване конкурентоспособността на селскостопанското 

производство в дългосрочен план. Преди всичко това означава постигане на растеж в 

производителността, където различията между държавите от ЕС-15 и новите страни-
членки са осезаеми. За последните пет години брутната продукция от аграрния сектор в 

абсолютно изражение нараства, най-значително в държавите с най-голям относителен 

дял в аграрното производство – Франция, Италия, Великобритания, Германия и 

Испания. Този факт, както и по-бавният темп на развитие на европейското земеделие, 

спрямо отчетения ръст на световно равнище, подчертава необходимостта от постигане 

на динамичен интелигентен растеж в сектора – подобряване ефективната употреба на 

ресурсите, стимулиране технологичното модернизиране и иновации по цялата верига на 

предлагане, с по-сериозен ефект върху земеделието на държавите от ЕС-13. Новите 

страни членки, въпреки потенциала, който притежават в аграрното производство, все 

още изостават по отношение увеличаване на добавената стойност и стабилизиране на 

интензивните сектори в областта на животновъдството и са в по-голяма степен 

износители на селскостопански суровини, отколкото на продукти с по-висока стойност. 

2.2. Ефект от директните плащания върху развитието на аграрното  

производство 

Като основна цел на ОСП следва да се търси ефектът от приложението на 

директните плащания по отношение осигуряването на жизнеспособно производство на 

храни. Относителният дял на аграрния сектор в брутната добавена стойност на ЕС-28 
по базисни цени през 2015 е 1,5%, като намалява с 0,2 процентни пункта спрямо 2007 г., 
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въпреки абсолютното увеличение в стойността на индикатора. За същия период, под 

формата на преки субсидии, са изплатени 359,8 млрд. евро. Съотношението между 

брутната добавена стойност от селскостопанското производство и сумата на директната 

подкрепа, общо за държавите-членки на Европейския съюз, показва че през 2015 г. 

единица субсидия реализира 3,93 евро добавена стойност. Разгледани в динамика 

стойностите на индекса очертават тенденция на намаление, като през 2007 г. стойността 

му е 4,12 евро (Фиг. 10.). 
 

Фиг. 10. Съотношение между брутната добавена стойност от аграрния сектор и 

директните плащания през периода 2007-2015 г., евро 

 
Източник: Eurostat, DG Agriculture and rural development и собствени изчисления . 

 

Тенденциите по отношение на държавите от ЕС-15 и новоприсъединилите се 

страни-членки са разнопосочни. Може да се каже, че при равни други условия, 

ефективността на директната подкрепа, реализирана средно за петнадесетте основни 

държави от Европейския съюз нараства. През 2007 г. единица субсидия създава 3,96 

евро добавена стойност, докато през 2015 г. стойността на индекса се повишава до 4,25 

евро. Обратно, по отношение на новоприсъединилите се страни-членки от ЕС-28 се 

наблюдава понижение в стойностите на индикатора – от 6,78 евро през 2007 г. до 2,74 

евро през 2015 г., което до голяма степен се дължи на постепенното увеличение в 

размера на изплатените субсидии с цел достигане равнищата на подпомагане в 

държавите-членки от ЕС-15.  
Посоката на трендовата линия на индекса за страните от ЕС-15 и ЕС-13 e по-

ярко изразена през периода 2011-2015 г. Динамиката на показателя за старите държави-
членки се формира под влияние на нарастващата брутна добавена стойност и 

намаляващата сума на преките субсидии, което повишава ефекта от 3,92 евро на 

единица субсидия през 2011 г. до 4,25 евро през 2015 г. - над средното равнище за ЕС-
28. За държавите от ЕС-13 посоката на развитие, очертаваща ефекта от директните 

плащания, е намаляваща. Сумата на пряката подкрепа постоянно нараства, при изразени 
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годишни колебания и намаление в размера на добавената стойност, което понижава 

ефективността на единица субсидия от 4,55 евро до равнище под средното за ЕС-28. 
Стойностите на индекса варират съществено по отделни държави, което е 

показателно за съществуващите различия в равнището на производителността, както 

между старите и новите страни-членки, така и между държавите в двете групи. През 

периода 2013-2015 г. общата факторна производителност в страните от ЕС-13 нараства 

с по-бърз темп (+6,3%), отколкото това се случва във втората група страни (+3,4%).  
 

Фиг. 11. Динамика на съотношението между брутна добавена стойност и директни 

плащания по отделни държави, евро 

  
Източник: Eurostat, DG Agriculture and rural development и собствени изчисления . 

 

Динамиката на реалния факторен доход/ГРЕ, средно за ЕС-28, показва 

увеличение спрямо 2007 г. Съпоставката между държавите-членки сочи, че в по-
голямата част от новоприетите страни, с по-ниско абсолютно равнище на факторния 

доход, е реализиран по-висок темп на растеж спрямо държавите от ЕС-15, като 

въздействие в тази посока оказва и прякото субсидиране.  
Изложените данни са показателни относно въздействието на директната 

подкрепа, предимно по посока стабилността на доходите на земеделските 

производители, като сам по себе си този инструмент на единната аграрна политика не 

допринася в достатъчна степен за разширяване и модернизиране на европейското 

аграрно производство. По-големият дял на средствата, отделени за пряко подпомагане 

(71,3%) в общата финансова рамка на ОСП 2014-2020 се аргументира от факта, че 

равнището на доходите в земеделието е значително под нивото на доходността, 

реализирана в останалите икономически сектори - 40% от средното равнище на 

заплащане в цялата икономика през 2015 г. Въпреки че директната подкрепа се 

определя като ефективен инструмент от гледна точка повишаване доходите на 

селскостопанските производители, ефектът варира съществено по отделни подсектори, 

което впоследствие формира дисбаланси в развитието и производствената структура на 

аграрния отрасъл. Постигането на по-висока ефективност от приложението на преките 

плащания изисква по-добра ориентация в съответствие с конкретните потребности, 
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които са специфични за аграрния сектор на всяка една държава-членка, както и 

реализирането на синергии между двата стълба на ОСП. 
 

2.3. Ефекти от прилагането на ОСП върху доходите и заетостта в 

страните членки на ЕС 

Субсидиите от ОСП в страните членки на ЕС се очаква да допринесаят за 

запазването на заетостта и на получаваните доходи в селскостопанския отрасъл. 
Големият въпрос, който все повече се задава в ЕС е свързан с устойчивостта на тази 

политика. Оказва се, че цената на всяко създадено и поддържано работно място е доста 

висока и не е сигурно дали тези работни места ще продължат да съществуват при 

евентуална промяна. Резултатите показват, че въпреки постулатите на политиката за 

подкрепа на заетостта в земеделието и селските райони, за периода 2007-2013 година, 

вложеният труд в европейското земеделие намалява с около 19% и достига около 0,06 

ГРЕ/ха. Това означава, че производителността на труда се повишава и броят на заетите 
в земеделието непрекъснато намалява, вследствие на модернизацията и механизацията 

на отрасъла. 
Това са естествени процеси с оглед модернизацията и стремежа на 

производителите да повишат производителността и ефективността си, както и отговор 

на все по-намаляващата склонност на свободната работна сила да се занимава със 

земеделие. Политиката на подкрепа на заетостта в ОСП все пак дава резултати, като 

безработицата в преобладаващо селските райони на ЕС са приблизително на същите 

равнища, като тези в градските. През 2015 г. нивата на безработица в преобладаващо 

селските райони в страните от ЕС са на нива около 9,6%, докато в преобладаващо 

градските – 8,4%, а в т.нар. междинни – 9,5%. През предходните години дори, 

безработицата в селските райони е на по-ниски нива отколкото тези в областите 

определени като междинни, което показва положителните ефекти от политиката на 

балансирано развитие. 
За разлика от страните членки на Европейския съюз, в България ГРЕ/ха има по-

високи стойности – 0,097 ГРЕ/ха през 2007 г., като намалява на 0,064 ГРЕ/ха през 2013 

г., което означава, че производителността на труда в земеделието се повишава, а темпът 

на това подобрение е по-висок отколкото средните равнища в ЕС. В същото време, 

конвергенцията по отношение на безработицата между селски и градски райони в 

България показва по-слаби резултати отколкото в ЕС, като тя е значително по-висока в 

селските райони на България, отколкото в градските. В преобладаващо селските райони 

индексът на безработица се е увеличил от 7,4% до 12,5%, за последните 10 години, а в 

преобладаващо градските региони е намалял от 9,4% до 4,3%. Рискът от бедност в 

големите и по-малки градове намалява от 58% през 2007 г. на 39% през 2016 г., докато в 

селските райони намалява от 64% на 54% и по този начин различията между двата типа 

райони вместо да се стесняват се разрастват. Причините за това са много и различни, но 

основната е, че все още подходът към селските райони е доста формален и е въпрос 

повече на финансови инструменти, а не на цялостна и комплексна политика.  
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Фиг. 12. Разпределение на работната сила на хектар обработваема земя в страните 

членки на ЕС, ГРЕ/ха. 

 
Източник: Eurostat, Economic Accounts for Agriculture;Updated: January 2016. 

 
Фиг. 13. Дял на субсидиите от ОСП във факторния доход в страните членки на ЕС 
и България,% 

 
Източник: Eurostat, Economic Accounts for Agriculture;Updated: January 2016. 

 

По отношение дела на субсидиите във факторния доход от земеделие в ЕС се 

вижда, че той се движи на нива около 35%, като през последните години дори се е 

увеличил. Безспорно директните плащания допринасят за увеличаване на доходите на 

земеделските стопани в ЕС. За ЕС най-голяма роля те имат в доходната структура на 

животновъдните ферми (говеда, овце и кози), полски култури, смесени ферми и млечни 

ферми. Те способстват за намаляване на съществуващата разлика между средния доход 

на земеделското стопанство на единица труд при малките и големите стопанства. По 

отношение на осигуряването на справедлив жизнен стандарт на земеделската общност, 



 
 

  
ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
------------------------------------------------------------ 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

 

преките плащания помагат за намаляване на разликата между средния доход на 

земеделските стопани и на заетите в другите икономически сфери, което обяснява 

тяхната съществена роля в ЕС. 
 

2.4. Балансираното териториално развитие  

Целесъобразността и потенциалната ефективност за постигане на балансираното 

териториално развитие в ЕС са основно предизвикателство пред Съюза. Едни от най-
острите проблеми в селските райони в ЕС са свързани с изоставане в икономическото 

развитие между градски и селски райони, застаряване на населението, влошаване на 

демографската структура и миграцията село - град. За ЕС-28, селските райони 

съставляват 52% от територията и само 22% от населението. В тях се формира 16% от 

БВП и са заети 21% от работещите. В типично градските райони се създава 53% от БВП 

при 43% от населението, и 10% от територията и 45% от работещите, което разкрива 
както по-високата производителност в градските райони на 1 зает, така и по-високия 

процент на заетост и доходност. Като цяло, проблемите между отделните страни по 

отношение на селските райони в ЕС са приблизително еднакви, като корените на тези 

проблеми са в същността на тези райони, които въпреки растящата диверсификация и 

намаляване дела на земеделието не могат да привлекат инвестиции с висока 

възвращаемост, а оттам да създадат работни места за квалифицирани специалисти, 

което изсмуква човешките ресурси. Много от дейностите в търговията и услугите също 

не са достатъчно ефективни, когато броят на населението и неговите покупателни 

способности са ниски, което също е пречка пред съвременното развитие на селските 

райони в европейски мащаб. 
 

Фиг. 14. Среден нетен доход в градовете и селата в ЕС, евро. 

 
Източник: Eurostat, Economic Accounts for Agriculture;Updated: January 2016. 

 

По отношение на доходите между типично градски и селски райони в ЕС, макар 

да се наблюдават различия се вижда, че в последните години  тази разлика се стопява. 

Ако през 2007 г. разликата между доходите е била около 65%, то през 2015 г. тя е 
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приблизително 25% и това е в резултат на нарастващия среден нетен доход в градовете 

с около 13% спрямо 2007 г., а в селата с около 47% спрямо 2007 г. Това трябва да бъде 

приписано до голяма степен и на помощта, която се оказва по линия на ОСП и на 

политиките за балансирано териториално развитие. 
В България, за разлика от страните членки на Европейския съюз, доходите в 

селата са около 50% по-ниски от доходите в градовете. Въпреки това след 2007 г. 

средният нетен доход в селата нараства с около 94% спрямо 2007 г., което определя 

важното значение на земеделието за заетостта в селските райони. Безработицата в 

селските райони се оказва по-сложно понятие за обяснение, като промените при нея не 

могат да се обяснят само със заплащане на труда, образователно равнище, брой на 

активното население. По този начин повишението на заплащането на труда в 

земеделието може да реши до известна степен проблемите с безработицата в селските 

райони и с търсенето на работна ръка в отрасъла, а оттам и да повлияе положително 

върху останалите , свързани с нивата на бедност, жизнения стандарт, трудовата 

миграция и др. 
И в ЕС, и за България е видно, че земеделието има солидно място, както за 

постигане на по-висока заетост и по-високи доходи на селското население, но и за 

повишаване жизнеспособността на селските райони. С отслабващо земеделие, ЕС би 

застрашил не само своята хранителна сигурност, но и би отслабил социално-
икономическото развитие на селските райони. Постигане на стабилна и печеливша 

фермерска дейност ще бъде релевантна за справяне с нуждите, свързани със заетостта, 

растежа и бедността, тъй като неконкурентните и неефективните стопанства не могат да 

генерират растеж и да осигурят заетост и адекватни доходи в средносрочен и 

дългосрочен план. 
 

3. ЕФЕКТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЩАНИЯ НА ОСП 

3.1. Цели, характеристика и организация на директните плащания (ДП) 

От въвеждането си през 1962 г. ОСП се развива само в един стълб - като 

политика, насочена единствено към подкрепа на производството. В началото на 90-те 

години целта на ОСП се измества и от стимулиране на производството се ориентира 

към постигане на по-висока устойчивост и по-високи задължения за фермерите за 

опазване на околната среда. По този начин след 2004 г. фокусът се измества към 

подкрепа на доходите на земеделските производители чрез необвързано подпомагане на 

единица площ. Субсидирането по ОСП преминава от производството към стопанството, 
като при новите страни-членки, каквато е и България, поради липса на референтен 

период се въвежда схемата за единно плащане на площ – СЕПП. 
Директните плащания са организирани като необвързани с производството 

плащания на единица площ, предназначени за подкрепа на доходите на земеделските 

производители и представляват основен дял от целия бюджет на ОСП. Основната форма 

на подпомагане на земеделските стопани с директни плащания е чрез СЕПП и чрез тази 

схема се разпределя най-същественият финансов ресурс в земеделието, насочен към 

основния дял от бенефициентите. Същественото и едно от най-големите предимства на 
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директните плащания е тяхната достъпност до производителите, липсата на тежки 

предварителни условия за тяхното придобиване и отсъствие на последващи 

ангажименти при тяхното използване, което ги превръща в силно предпочитани от 

страна на фермерите. Те дават допълнителна гаранция и сигурност на производителите, 

които в условията на растяща неопределеност имат нужда от такъв своеобразен 

инструмент за управление на риска. 
Оказа се обаче, че направените реформи в ОСП от началото на новото 

хилядолетие не отговарят на очакванията и нуждите на новите страни-членки, 

независимо че се вписват в еволюционното развитие на тази политика при старите 

страни - ЕС-15. Това предизвика реформи в ОСП 2014-2020 г., които се характеризират 

със синкретизъм, опитвайки се да дадат „на всекиго по нещо”. Промените в ОСП за 

новия програмен период (2014-2020 г.) формулират формално няколко цели - 
справедлив жизнен стандарт, подкрепа на доходите, борба с климатичните промени, но 

въвеждат елемента на увеличена от 3,5% (ОСП 2013) до 15% обвързана подкрепа. 

Наред с обвързаната подкрепа, промените в механизмите и схемите на подпомагане са 

насочени предимно към въвеждане на механизми за правене на зелени политики, като 

30% от директните плащания са обвързани с мерки за позеленяване и въвеждане на 

екологично насочени площи (5% от площта на обработваемата земя), диверсификация 

на културите и съхранение на постоянно затревените площи. СЕПП е раздробена на 

още няколко допълнителни схеми, включващи схеми за преразпределително плащане, 

схема за малки стопанства, а някои от възможностите по Регламента не са прилагани 

през този програмен период. 
Един от големите въпроси по отношение на директните плащания е свързан с 

разпределение на националните пакети. Подходът на ЕК за изчисляване на пакетите 

субсидии за ДП (за всички страни-членки) е единен и включва отнасяне към 

референтния период 2000-2002 г., когато именно е получен и сегашният финансов пакет 

за България. С преговорите по сегашния програмен период този въпрос отново беше 

повдигнат, като освен една малка модулация, облагодетелстваща страните, получаващи 

най-малко, други отстъпки не бяха направени. ЕК отстоява позицията, че използваната 

методика за изчисляване на националните пакети е еднаква за всички и следователно 

това е справедлив подход. Би могло да се допълни, че самият размер на ДП не е от най -
големите проблеми на нашето земеделие защото по размер на плащане България се 

нарежда на близко до средните за ЕС нива. За периода 2007-2013 г. определеното 

средно плащане за България е 232 евро/ха при средно за ЕС - 267 евро/ха, а през новия 

програмен период ще се повиши заради модулацията до над 235 евро/ха. Оказа се, че в 

нашата страна има по-високо средно плащане от много други нови страни-членки на 

ЕС, сходни на нас като характеристика и земеделие (например Румъния, Балтийските 

страни, Полша). 
За България и за останалите 10 нови страни-членки беше дадено условието да се 

приложи прогресивен коефициент на нарастване на директните плащания, започвайки 

от 25% от максималния таван, предвиден за 2016 г. В същото време бе допусната 

възможност да се използват и национални средства, като национални доплащания на 

площ, а през новия програмен период, политиката на национални доплащания бе 

продължена под формата на преходна национална помощ. През периода 2007-2011 
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година страната използваше значителен национален ресурс, като доплащания към 

директните плащания, което макар и в по-малка степен продължава и през новия 

програмен период. Например през 2010 г. само националните доплащания към ДП на 

площ у нас възлизат на 288,6 млн.лв., което представлява почти половината от 

европейските плащания (субсидиите от европейския бюджет). През 2016 г. общо всички 

плащания на площ и на глава животно достигат 2 млрд.лв., като това е финансов ресурс, 

който се разпределя средно на около 100 хил. бенефициенти.  
 
Фиг. 15. Заявени площи по СЕПП и плащане на площ по СЕПП, 2007-2016 г. 

 
Източник: Разплащателна агенция. 

 

Заради предимствата на ДП интересът към тях е голям. Площта, заявена по 

СЕПП се увеличава през годините, започвайки през 2007 г. от 3.2 млн. ха и достига до 

над 3.7 млн. ха през 2016 г. като се предполага, че ще продължи да расте заради 

наличието на още земеделска земя. В периода 2007-2016 г. ставката за СЕПП ежегодно 

се увеличава, както и таванът на директните плащания, като сборът от различните 

схеми на тези плащания достига средно 180 евро/ха през последната година. Проблеми 

се появяват и с т.нар. обвързана подкрепа, по-широко прилагана след 2014 година. 

Свидетелство за тези проблеми са конюнктурните, не само производствени промени 

при площите на някои от обхванатите по схемата за обвързана подкрепа култури, но и 

структурните промени в стопанствата, по-специално животновъдните стопанства. 
Основната причина за появилата се конюнктура е адаптационната ориентация на 

земеделските производители към субсидиите, които се възползват от несъвършения 

дизайн на мерките. Високата детерминираност при вземането на фермерски решения от  
възможностите на субсидиране проличава например при Схемата за подпомагане на 

овце и кози от 10–49 броя. Заради очакваната при обявяването на схемата през 2014 г. 

ниска индикативна ставка на подпомагане, броят на овцете и козите в тези стопанства 

се съкращава почти 7 пъти и се оказва, че през 2015 година, тези стопанства получават 
по 90 лв. на животно. Оттук и основният извод, който може да се направи, е че 

сигналите, идващи по линия на публичните плащания, оказват голямо влияние върху 

От 2014 г. е включено 

СЕПП+ 

преразпределително 
плащане, а от 2015 г. – 
СЕПП+ 
преразпределително 

плащане+  
зелено плащане 
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фермерските решения. Тези плащания (реално или фиктивно) могат да променят не 

само производствената структура (какво да се произвежда), но дори могат да променят 

стопанските структури, техния мащаб и размер. Другият извод, който може да бъде 

изведен от случващото се е, че дефинираната като обвързана с производството подкрепа 

е наистина обвързана, но е обвързана секторна подкрепа, която не генерира обезателно 

производство. 

3.2. Влияние на директните плащания върху конкурентоспособността и 

устойчивостта на земеделието 

Изначалната цел на ОСП, от нейното формиране, е да подкрепи 

конкурентоспособността на отрасъла, който има ключово място в икономиката на 

европейските страни. Като развитие директните плащания еволюират. От защита и 

подкрепа на производството до края на 90-те години на миналия век биват 

премоделирани и се превръщат в основен инструмент за подкрепа на доходите. По този 

начин те нямат пряка насоченост към стимулиране на производството. Това се случва 

през този нов етап на глобално икономическо и политическо развитие, през който се 

поставя акцент, преобладаващо върху устойчивото развитие. 
 
Фиг. 16. Възвращаемост в БДС и в БП 

 
Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ и Разплащателна агенция 

 

Под конкурентоспособност на една икономика, отрасъл, сектор или фирма най -
общо се разбира неговата способност да запази и увеличи своя пазарен дял и добавена 

стойност. Под устойчивост се разбира цената на постигане на конкурентоспособност и 

ръст по отношение на социалните и екологични аспекти. При измерване на 

конкурентоспособността се включват множество показатели (ефективност, 

производителност, възвращаемост, иновативност и т.н.), като всички те дават оценка на 

конкурентоспособността. С присъединяването на страната в ЕС се създава нагласата, че 

субсидиите ще допринесат за възраждане на западналото земеделско производство, 

което се оказва, че към 2007 г. е 3 пъти по-ниско, отколкото в края на 80-те години. 
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Реално, за да се постигне това, България има нужда от ОСП, прилагана в ЕС до края на 

90-те години, или политика обвързана с производството. Независимо от това, 

субсидиите, индиректно (чрез доходите и чрез създаването на по-добра икономическа 

среда и сигурност на производителите) трябва да допринесат за повишаване на 

конкурентоспособността - увеличаване на производството, пазарната реализация и 

добавената стойност. 
Българското земеделие показва тенденции на застой и дори лек спад в 

добавената стойност в структурата на националната икономика за последните години. 

За периода на членство добавената стойност от земеделие се задържа на нива около 5%. 

След 2007 г. се наблюдава ръст в произведената и реализирана крайна продукция, което 

се дължи на повишаване на средните добиви, усъвършенстване на технологиите, 

повишаване на цените на основната земеделска продукция (между 10-20%). Отчита се 

ниска използваемост на поземлените ресурси, което е показател за 

конкурентоспособността. България разполага с под 4% от ресурсите на ЕС, а 

произвежда едва под 1% от БДС. Производителността на земята (БДС на единица 

земеделска земя) у нас е 300 евро/ха при средна такава за ЕС 880 евро/ха. 

Производителността на труда БДС/ГРЕ у нас е три пъти по-ниска от тази в ЕС. 

Работната сила в земеделието у нас намалява постоянно през последните 15 години. 

Наблюдава се тенденция на понижаване на вложения труд. Възнагражденията в 

селското стопанство номинално са по-ниски от тези в останалите сектори, както и 

темпът на тяхното нарастване е най-нисък спрямо темповете в другите сектори на 

икономиката. Съотношението на факторите земя/капитал е 2 пъти по-ниско у нас от 

това в ЕС, което е показател за ниска ефективност на труда. 
Икономическият потенциал на земеделските стопанства у нас е нисък - 4,4 ИЕ 

при среден размер от 15,2 ИЕ за ЕС. Значителен е ръстът в разходите за 

селскостопанско производство. Въпреки че расте както износът (14% среден годишен 

ръст за 2007-2016 г.), така и вносът (9% среден годишен ръст) на селскостопански 

продукти и въпреки че е осигурена наличност на разнообразни по асортимент, цени, 

качество и канали на търговия продукти, земеделските стопанства са подложени на 

засилен конкурентен натиск на международния пазар и поради факта, че нивата на 

преките помощи у нас са значително по-ниски от средното ниво за ЕС. На фона на това 

възвращаемостта в БП за всеки 1 лев субсидии в земеделието е намаляла от около 10 лв. 

през 2007 г. на 3,3 лв. през 2015 г., а в БДС – от 5,60 лв. на 1,4 лв., или почти 4 пъти. 
По отношение на устойчивото развитие е направено изследване на база на над 30 

индикатори в 3 основни стълба – икономически, екологичен и социален, които дават 

представа за устойчивото функциониране на отрасъла към 2015 година. Макар и да не 

дават пълна гаранция за съществуването на отрасъла в бъдеще, те могат да се приемат 

за достатъчно показателни за следващите 3-5 години. Изследването на устойчивостта на 

земеделието у нас по 3 стълба показва едно много добро ниво в икономическата област, 

на равнище приблизително 0,68 при максимум 1. Оценката по този стълб е направена 
чрез сравняване с конкретните равнища в силно развитото европейско земеделие. Една 

от най-големите слабости, идентифицирани в икономическия стълб, е именно при 

производителността на труда и земята, където индикаторните стойности съответстват 

на много ниска устойчивост. 
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Най-ниска устойчивост е измерена при социалния стълб, където изчисленият 

коефициент е около 0,51, което е на границата на една понижена и добра устойчивост. 

Този, относително нисък, резултат на социална устойчивост в земеделието разкрива 

редица предизвикателства. Те са свързани със заплащането на заетите, с условията на 

труд, с организирането на работната сила в организации за защита на техните интереси, 

с обучението и квалификацията на заетите. Състоянието на екологичните аспекти на 

устойчивостта са изчислени на нива около 0,58, което може да се дефинира като добра 

устойчивост. Този резултат, въпреки че може да бъде определен като сравнително 

добър, с оглед на слабата интензификация, която се практикува в българското земеделие 

през последните десетилетия, не може да се счита за изключително постижение. 
Устойчивостта на българското земеделие за 2013-2015 г. генерално може да се 

оцени като добра (0,59), но по много от важните показатели за производство (добавена 

стойност, заплащане, заетост, биоразнообразие) оценката е относително ниска. 
 
Фиг. 17. Състояние на устойчивостта в българското земеделие  

 
Източник: САРА. 

 

3.3. Неравномерно разпределение на директните плащания на площ 

Сериозен проблем през изминалите десет години се оказа неравномерността в  
разпределението на тези финансови ресурси – голям брой стопанства получават малки 

по размер и обща стойност преки плащания. Наблюдава се тренд на намаление на дела 
на стопанствата, получаващи до 5 000 евро годишно (93% през 2008 година до 83,6% 

през 2015), което е свързано, от една страна, с процесите на преструктуриране и 

окрупняване на земеделието в България, и от друга с ежегодното увеличение на 

ставката на единното плащане на площ. Все пак тези 83% от бенефициентите получават 

12% от директните плащания на площ. В тази група са обикновено малки по размер 

стопанства или такива в интензивните сектори на земеделието – зеленчукопроизводство 

и животновъдство. Броят на стопанствата, получаващи над 100 000 евро е малък – 0,2% 
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през 2008, а през 2015 – 1,3. Увеличаването на дела на стопанствата, получаващи 

големи плащания на площ, е свързано с ръста в броя на стопанства с големи по размер 

площи. Бенефициентите, попадащи в тази група получават 16,8% от плащанията на 

площ през 2008, а през 2015 година този процент нараства значително до 44,2% от 

всички необвързани плащания. Почти постоянен е размерът на ежегодно получаваните 

средства в групата от 5 000 до 20 000 евро, въпреки увеличението на броя 
бенефициенти в тази категория. 
 

Фиг. 18. Разпределение на изплатените суми и бенефициентите 

 
Източник: DG Agri. 

 

Данните за разпределението на директните плащания са важни по две причини. 

На първо място, те илюстрират недостатъците на схемата за единно плащане на площ 

по отношение на подкрепата за групата от малки стопанства. Тъй като преките 

плащания се базират на притежаваните от стопаните площи може да се твърди, че 

голяма част от стопанствата, попадащи в категорията на получаващи подкрепа до 5 000 

евро са именно малки по-размер стопанства. Това означава, че плащания, 

аргументирани с нуждата на подкрепа на икономически по-слабите, отиват в голяма 

степен при стопанства, които имат капацитет да реализират самостоятелно приходи от 

своята дейност. През 2015 година директните плащания в ЕС-28 представляват 74% от 

всички разходи по ОСП, като 93% от тях са необвързани с производството. 

Неравномерното разпределение на директните плащания е проблем, идентифициран и 

обсъждан и на европейско ниво – 80% от плащанията в съюза се получават от едва 20% 

от бенефициентите, което е тенденция близка до тази в България. Около 130 хиляди 

бенефициенти в ЕС-28 получават над 50 хил. евро ежегодно, което е общо над 13 млрд. 

евро от бюджета за ДП. Всяка година средният размер на плащания на тези стопанства е 

над 100 хил.евро. Анализирайки тази ситуация възникват два основни въпроса– 
необходимо ли е предоставянето на толкова много публични средства на големи по 

размер и в повечето случаи ефективни стопанства, и нужно ли е аграрната политика да 

има социални цели. 
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Фиг. 19. Коефициент на неравномерно разпределение на ДП с максимум 1 

 
Източник: DG Agri 

В новия програмен период 2014-2020 година се прави опит да се адресират 

проблемите с неравномерното разпределение като се въведат механизми, насочени към 

по-справедливо разпределение на директните плащания, каквито са Схемата за 

преразпределително плащане (СПП) и въвеждането на таван  на плащанията над 300 

хил.евро на бенефициент. Тези мерки дават известен резултат, като коефициентът на 

неравномерно разпределение (Джини) за ДП през 2015 г. намалява и в България, и в ЕС. 
Независимо от това ефектът на СПП е по-малък от очакваното и не може да стопи 

голямата диференциация в подкрепата, което се дължи на необвързания принцип на 

подпомагане и еднаквото плащане на площ. 
 

3.4. Влияние на ОСП върху доходите и разходите  

Факторният доход е един от основните индикатори за доходи в земеделието на 

макро-ниво. Той изразява дохода от земеделска дейност след приспадането на разходите 

за производство, амортизацията и данъците, като се прибавят и субсидиите, т.е. 

факторният доход съдържа в себе си и получаваните от стопанствата директни 

плащания. През 10-те години на членство на България в ЕС доходите на земеделските 

производители, изразени чрез показателя факторен доход нарастват и в номинално, и в 

реално изражение (анализирайки на база на цени от 2005) до 2014, след което се 

отбеляза спад. Този спад е свързан с понижаването на цените на основните 

селскостопанските продукти на световните пазари и различни други причини от 

пазарен характер. Когато се изключи влиянието на инфлацията на цените, факторният 

доход през 2015 година все още не е на нивата от началото на 21 век – 2001, 2002 
година. 

Общо субсидиите (без субсидиите за инвестиции) представляват около 37% от 

факторния доход през 2015, като те могат да покрият около 30% от разходите за 
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производство през същата година. Директните плащания са основната част от тези 

субсидии в земеделието. Положителната тенденция в развитието на факторния доход, 

дори по текущи цени, няма да е силно изразена, без получаваните от стопаните 

субсидии, а в някои случаи стопаните няма да имат възможност да покриват своите 

разходи в достатъчна степен и може да се очаква, че това би имало допълнителен 

негативен ефект върху производството.  
 
Фиг. 20. Динамика на междинното потребление и факторния доход с и без 

субсидии, 2007-2016 

 
Източник: Eurostat и собствени изчисления. 

 

По отношение на факторния доход на стопанство и факторния доход на ГРЕ 

тенденциите са подобни – нарастване до 2014 г. и последващ спад. Тук освен цените на 

земеделските продукти, отчетлива роля играе и намаляването на броя на стопанствата в 

България, което е свързано с процесите на преструктуриране на българското земеделие. 

Преминаването към по-екстензивни сектори, доведе до общ спад в размера и 

стойността на използваните в земеделието фактори на производството. 

Зеленчукопроизводството и трайните насаждения получават най-малко субсидии, а в 

същото време изискват влагане на голям обем фактори на производството, което 

ограничава тяхното развитие. Това е допълнителна причина земеделските 

производители да се насочват към производства, които им позволяват да минимизират 

своите разходи. 
През десетте години, в които се прилагат, освен че осигуряват част от доходите в 

земеделието, директните плащания оказват влияние и върху промените в цените на част 

от факторите на производството. Безспорно най-силно е отражението им върху цената 

на земята, а оттам и върху арендните вноски. Обвързаността им с размера на 

стопанисваната земя е причина за това силно изразено влияние, като 52% от размера и 

промените през годините на арендните вноски се дължи именно на субсидиите и 

подпомагането, 38% на изкупните цени в селското стопанство и едва 10% на други 
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фактори. При цените на посевния и посадъчен материал значението на субсидиите е по-
слабо – 27%, колкото е за минералните торове и фуражите. Едва 14% в индексите на 

цените на препаратите за растителна защита се дължат на субсидиите. При тях 

минимално значение имат и изкупните цени на продукцията, което означава, че въпреки 

че изкупните цени в земеделието се променят, а през последните 2-3 години и 

намаляват, това не се отразява на цените на растителната защита, което се държи на 

стабилното търсене и предлагане. 
 

Фиг. 21. Влияние на избрани фактори върху индекса на цените на основните 

фактори за производство 

 
Източник: НСИ и САРА. 

 

През последните две години в световен мащаб се наблюдава спад на цените на 

основните земеделски култури. Спадът в цените на зърнените, някои маслодайни, както 

и мляко оказват значително влияние върху производителите, тъй като разходите не 

намаляват в същата степен. Именно в такива условия директните плащания играят 

ролята на буфер и позволяват поддържане на производството. Това с особена сила важи 

за производителите, специализирани в производството на полски култури у нас, които 

са и най-големите бенефициенти на схемата. ДП са важна част от техните доходи (в 

някои години над 30%) и им позволяват да продължат производството, въпреки по-
ниските изкупни цени. Не такава е ситуацията с производството на зеленчуци, където 

ДП са по-малко от 5% от доходите и тяхното значение за поддържането на 

производството е минимално. 
 

4. ВЛИЯНИЕ НА ПРСР ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

4.1. Обща ретроспекция на ПРСР  

Националната програма за развитие на селските райони на Р  България за 

периода 2007–2013 г. е одобрена от Комитета по развитие на селските райони към ЕК на 

19 декември 2007 г. Общият бюджет на програмата е 3,2 млрд. евро, от които 2,6 млрд. 
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евро са принос от ЕС. Към 31декември 2015 г. реално изплатените средства по ПРСР 

възлизат на над 3 млрд. евро. В предходния програмен период, ПРСР е разделена на 6 

оси, включващи в себе си различен брой мерки, които преследват изпълнение на 

различни дейности и предварително зададени цели и индикатори. Заради сложния 

характер на това програмиране се оказва, че отделните страни в ЕС използват за 

постигане на общи и еднакви цели и приоритети , различни мерки и дейности, което е 

оказа недостатък отчетен от Комисията. С оглед сближаването и унифицирането на 

програмите в Общността през сегашния програмен период ЕК предлага нова рамка на 

програмиране, с отпадане на осите и известно опростяване, най-вече при броя на 

мерките и по-голяма гъвкавост при прехвърляне на финансови ресурси както между 

мерките, така и при самите приоритети. 
Към 2013-2014 г. бе отчетено известно закъснение при подготовката на новия 

програмен период, но това закъснение бе наваксано от средата на 2014 г и официално 

ПРСР 2020 бе одобрена от ЕК на 26 май 2015 г. Общият бюджет на програмата е 2,9 
млрд. евро, от които 2,4 млрд.евро са принос от ЕС, представляващи 24% от общата 

помощ за земеделие от ЕС за периода 2014–2020 г. Към 30 юни 2016 г. изпълнението на 

програмата е на ранен етап, като са извършени плащания към бенефициенти на 

стойност 126,6 млн. евро, от които 99,4 млн. евро от ЕС. В резултат на това 

изпълнението на бюджета на Програмата възлиза на 4,2%, като в момента се напредва с 

отваряна на предвидените мерки. Структурата и обхватът на програмата до голяма 

степен са сходни с тези през програмния период 2007-2013 г., като в момента 

готовността и опитът на потенциалните бенефициенти е подобрен, което се 

потвърждава от големия интерес към повечето от стартиралите мерки.  
 

Таблица 3.Финансов план и финансово изпълнение по приоритетни оси 

Приоритет/приоритетна ос 
Бюджет, 

млн. 

евро 

Платени 

публични 

средства, 
млн. евро 

Платени 

публ. ср-
ва/бюджет, 

% 

Неусвоен 

бюджет, 

млн. евро 

Подобряване на конкурентоспособност-
та в земеделския и горския сектор  930 925 99% 4,88 
Подобряване на околната среда и 

природата  751 749 100% 1,65 
Качество на живот в селските райони и 
разнообразяване на селската икономика  1 175 1 153 98% 21,94 
Лидер  53 53 99% 0,55 
Техническа помощ  39,12 38 97% 0,99 

Доплащания към директните плащания  154,23 154,22 100% 0,01 
ВСИЧКО 3 103 3 073 99% 30,02 

Източник: Програма за развитие на селските райони. 
 

Един от най-съществените недостатъци на ІІ стълб в частта на инвестиционните 

оси (изключение на компенсаторните плащания) се крие в неговите сложни 

предусловия, както по отношение изпълнение на проектите, така и като капацитет на 

бенефициентите, високите транзакционни разходи за финансиране и подготовка на 

проектите и справяне със съществуващите рискове по време на целия процес. Въпреки 

това интересът към програмата е висок. Финансовото изпълнение достига 99% в ПРСР 

2007-2013. Направени са инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на 
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земеделието и горския сектор, инвестиции в местна инфраструктура и инвестиции за 

разнообразяване на местната икономика. Стойностите на индикатора брой 

бенефициенти/брой подпомогнати стопанства показват изоставане в постигането на 

целта. Разпределението на планирания бюджет е по-малък от планирания брой 

бенефициенти по първа, втора и трета ос, което създава условия за засилване на 

конкуренцията и ограничаване на достъпа до субсидиране на малките и средните 

стопанства.  
 Затрудненият достъп до субсидиране на малките и средните 

стопанства/предприятия е основен проблем, наблюдаван при реализацията на ПРСР 

през предишния програмен период. Смекчаването на този проблем изисква подобряване 

на общата среда за изпълнение на програмата, въвеждане на диференциран подход по 

отделните мерки за постигане на различните подцели и по-лесен достъп до мостов 

капитал. Максимално опростяване на процедурите (например по-малките строителни 

проекти под 25 хил. евро по мерките 121, 123, 311, 312 и техните еквиваленти през 

новия програмен период да бъдат извършвани от самия бенефициент) с цел намаляване 

на транзакционните разходи за кандидатите/бенефициентите също е от голямо значение 

за разширяване подкрепата за тази целева група. 
 

Фигура 22 Изпълнение на целта „брой подпомогнати стопанства/бенефициенти“ 

по оси от ПРСР в % към 31.12.2015 г. 

 
Източник: RDP 2007-2013-Annual Progress  Report 2015_BG_30June2016-1. 
 

Трябва да се отбележи, че липсва мониторинг на връзките между финансираните 

бенефициенти по І и ІІ стълб, което да позволи по-доброто оценяване на нуждите за 

отделните производители. Това не позволява да се види каква е степента на акумулация 

на публичните ресурси в бенефициентите по всички фондове, за да може да се отговори 

на една от най-важните препоръки, отправена при работата на Програмата, именно 

свързана с отчитане на финансовата помощ с нуждите и финансовите възможности  на 

кандидатите. 
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Подобряването на механизма на контрол върху устойчивостта, 

продължителността и изпълнението на ангажиментите, поети в бизнес плана, е вторият 

актуален проблем, от решаването на който през настоящия програмен период зависи 

постигането на основната цел на ПРСР - конкурентоспособно и основано на иновации 

селско стопанство. Липсва анализ и критерии при оценка на различните проекти в 

земеделието по отношение страничните ефекти от такава подкрепа (повишаване на 

добавената стойност и конкурентоспособността чрез заемане мястото на друг 

производител - екстензивен растеж, а не интензивен), което може да се постигне чрез 

нетно отчитане на резултатите. 
Голям въпрос, който се очертава при анализа на прилагането на ПРСР през 

изтеклия програмен период е секторният дисбаланс при разпределението на средствата 

по ПРСР. Подходът за решаването на този проблем следва да бъде комплексен, да  
засегне съдържанието на приоритетите, критериите за допустимост, критериите за 

оценка и подбор на кандидатите, така че да не се създават условия, при които 

земеделски производители в чувствителните сектори да имат по-малък шанс  за сметка 

на други целеви групи.  
 

4.2. Инвестиционна подкрепа в земеделието  

Подкрепата на инвестициите посредством ІІ-ри стълб се разглежда като 

изключително важно за повишаване конкурентоспособността на отрасъла и постигане 

на ангажиментите, свързани с осигуряване опазването на околната среда, по-добри 

условия на труд, по-висока ефективност и качество на продукцията. Счита се, че 

директната подкрепа за инвестиции в селското стопанство води до по-високи и 

непосредствени ползи за отрасъла, фермерите и обществото като цяло, отколкото 

необвързаното подпомагане. При анализа на основната мярка за подкрепа, 
модернизацията на земеделските стопанства М 121 се вижда, че при разпределението 

на подкрепата на база сектори безспорен лидер остава сектор „Растениевъдство” със 

72% относителен дял на база сключени договори и 68% на база размер на финансовата 

помощ. Проектите в обхвата на сектор „Животновъдство” имат относителен дял на база 

сключени договори 25% като брой и 30% относителен дял като одобрена финансова 

помощ. Тези данни показват по–високия интерес и по-бързото изпълнение на проектите 

в сектор „Растениевъдство” и изплащане на финансовата помощ, което до голяма 

степен е в пряка зависимост от вида на дейностите, за които земеделските стопани 

кандидатстват в отделните сектори, съобразени с естеството на техните производства. 

Лидерството на сектор „Растениевъдство” се дължи и на характеристиката на 

земеделските стопанства в страната и възможностите им за инвестиции. 
Данните свидетелстват и за известна небалансираност между отделните сектори. 

Най-голям финансов поток за изпълнение на инвестиционни проекти се генерира в 

подсектор „Полски култури”. Към края на 2015 г. 51% от сключените договори по 

мярката са в този сектор  като по договорите е ангажиран финансов ресурс в размер на 

280,62 млн. евро. Почти три пъти по-малко са сключените договори в млечният сектор с 

размер на публичните разходи 118 млн. евро. Подсекторите „Градинарство” и „Трайни 

насаждения” генерират 82 млн. евро размер на публичните средства. Животновъдните 
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стопанства, извън сектор мляко, са с относителен дял 7% от сключените договори и с 

размер на финансовата помощ 60 млн. евро. Разпределението на одобрените проекти по 

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” също е небалансирано. Прави 

впечатление ниският относителен дял (8%) на животновъдните стопанства в одобрените 

проекти за целия период на прилагане на мярката. 
 

Фигура 23. Разпределение на публичните разходи по мярка 121 по подсектори.,% 

 
Източник: RDP 2007-2013-Annual Progress  Report 2015_BG_30June2016-1. 

 

Причините за това са както в естеството на различните проекти, които се 

изпълняват, така и в капацитета на стопанските субекти, които ги изпълняват, което 

обяснява наблюдаваните резултати, но свидетелства за слабости в цялостния механизъм 

на Програмата. Структурата на българското земеделие е такава, че преобладаващата 

част от стопанствата априори не са способни да се възползват от възможностите на 

Програмата и са самоизключени като участие, което е недостатък на който може да се 

търси решение. Малките и голяма част от средните по размер стопанства имат 

проблеми с доказване ефективността на инвестициите в тях, което ги ограничава при 

кандидатстването по инвестиционните мерки, което се дължи и на ограничението за 

допустимост за закупуване само на ново оборудване. В ПРСР 2007-2013 имаше мерки 

за подкрепа на полупазарни стопанства в преход, както и млади фермери, където се 

постигнаха високи резултати и по бюджетите, и по брой на бенефициентите, но в 

същото време само много малка част от тях успяха да надградят своите инвестиции 

посредством Мярка 121 (около 7% от всички бенефициенти по Мярка 121 са 

бенефициенти и на мерки 112 и 141). 
Показателят изплатени публични разходи на единица добавена стойност дава 

представа за производителността на инвестиционната подкрепа по ПРСР 2007-2013 г. 

Динамиката на производителността на инвестиционната подкрепа е 

правопропорционална на динамиката в обема на изплатените публични средства. През 

2015 г. инвестиционната подкрепа на сектора надвишава три пъти тази от 2014 г. 
Същевременно създаването на единица добавена стойност в сектора през 2015 г. се 



 
 

  
ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
------------------------------------------------------------ 

CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

 

обезпечава от 3 пъти по-малко публични средства, отколкото през 2014 г. Проблемът на 

това отчитане е, че при изчисляване на създаваната добавена стойност се взема предвид 

и екстензивното разширяване на дейността, което може да бъде за сметка на други 
земеделски производители и по този начин нетната добавена стойност между проекта 

за кандидатстване и страничните ефекти от това кандидатстване не се оценяват.  
 
Табл. 4. Публични разходи по мярка 121 на единица добавена стойност, млн.евро 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общо изплатени публични разходи по 

мярка 121, млн.лв. 71 110 50 35 50,2 46 153 

Публични разходи по мярка 121 на 

единица добавена стойност 22,3 14,7 37,9 54,7 38,4 42,5 12,7 

Източници: НСИ, RDP 2007-2013-Annual Progress  Report 2015_BG_30June2016-1 собствени 

изчисления. 

 
През новия програмен период се въвеждат редица новости по отношение по-

добрия мониторинг на проектите, което най-вече се отнася по отношение контрола на 

изпълнение на производствената програма. Секторното разпределение на средствата по 

мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г. показва необходимост от промяна на критериите за 

оценка и на подхода при определяне на интензитета на подкрепата, с цел намаляване на 

подкрепата за стопанства със значителна пазарна сила и свободни ресурси и 

увеличаване на средствата, насочени към малки, нуждаещи се земеделски 

производители от чувствителните сектори. За подобряване на  процеса на усвояване на 

европейски средства е необходимо включването на финансов критерий по подмерки 4.1 

и 4.2, който да измерва съотношението инвестиции – приходи на кандидатите и да 

определя възможността им да изпълняват определена по обем инвестиция.  
Новите критерии за оценка по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г., дават 

предимство на стопанства, с поне тригодишна история и средносписъчен  персонал, 

през този период, от поне 5 човека (като този брой ще бъде запазен с изпълнение на 

инвестициите по проекта) и на проекти, в които над 65% от допустимите 

инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, 

помещения и на друга недвижима собственост или съоръжения, оборудване и машини, 

различни от земеделска техника. Така се създават условия, при които реално нуждаещи 

се земеделски производители в чувствителните сектори да имат по-малък шанс, за 

сметка на едрите земеделци, които са имали наета работна ръка през годините.  
По подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г. възникват въпросите за устойчивост на 

проектите на новосъздадени фирми и за устойчиво развитие на определените за 

приоритетни по подмярката сектори. В условията на ниска самозадоволеност със 

суровини от национален произход за допустимите сектори по подмярка 4.2. рискът от 

ниска конкурентоспособност и неефективно функциониране на новосъздадените фирми 

е висок. Необходимо е разширяване на критериите за приоритетност на секторите по 

подмярка 4.2 по посока на доказване на потенциал за устойчиво развитие - суровинна 

база, пазарни позиции, финансова стабилност и икономическа ефективност.  
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4.3. Анализ на ефектите от прилагане на компенсаторните плащания 

Компенсаторните плащания са важен инструмент за земеделието и обществената 

политика. Насочени са към подкрепа на земеделието и производителите в различни 

райони на страната, преобладаващо необлагодетелствани и райони с висока природна 

стойност, както и за опазването, възстановяването и подходящото управление на 

природните ресурси, биоразнообразието и борбата с климатичните проблеми. Тези цели 

и приоритети на политиката придобиват нарастващо значение от началото на новото 

хилядолетие, когато посоката на еволюция на ОСП се насочва от конкурентоспособност 

на земеделието към устойчивост. 
В двата програмни периоди - 2007-2013 и 2014-2020 г, компенсаторните 

плащания са запазени в почти сходен вид и се разпределят по мерки 211, 212 

(планински и необлагоденстващи райони), 213 (НАТУРА) и 214 (Агроекология) и 

техните еквиваленти от ПРСР 2014-2020 – М10, 11 (биологично земеделие), 12, 13, 14 
(хуманно-отношение към животните). Има няколко аспекта, които са важни при анализа 

на компенсаторните плащания: какво се подпомага, колко се подпомага и как това се 

прави. Бюджетът на компенсаторните плащания по изброените мерки от новия 

програмен период възлиза общо на около 850 млн. евро публична подкрепа, като около 

75% от тях са средства от европейските фондове. В сравнение с ДП, компенсаторните 

плащания представляват около 15% от техния финансов ресурс, докато по отношение 

на обхванатите площи, те са около 35% от тези заявени по І–ви стълб, а приблизително 

90% от бенефициентите за ДП кандидатстват и по компенсаторните мерки. Това 

означава, че интересът към тези мерки е много голям, а предоставяният общ ресурс, с 

оглед на обхвата и достигнатите бенефициенти, не е достатъчен. 
По много от тези мерки през ПРСР 2007-2013 се наблюдава преизпълнение до 2 

пъти по брой на обхванати бенефициенти и площи (М211, 212 и 213), като големият 

интерес се обяснява с достъпността на тези плащания и възможността на фермерите да 

получат допълнително плащане срещу принадлежност на тяхната дейност в определен 

географски ареал. Констатирани са и контрасти, като в началото на предходния 

програмен период се изказват опасения, че именно при агроекологичните мерки ще 

бъдат срещнати проблеми при изпълнението. Проблеми със слабите темпове на 

усвояване на средствата по М214 в ПРСР 2007-2013 г бе сериозно предизвикателство, а 

в края на програмния период е отбелязан сериозен дисбаланс при изпълнение на 

отделните дейности по мярката. 
По отделните подмерки на „Агроекологични плащания” са изразходвани твърде 

различни суми на един бенефициент, като се има предвид, че те изискват различна 

подкрепа. По подмярка „Въвеждане на сеитбообращение” 1 175 договори обхващат 648 
хил.ха и са изплатени 404 млн.евро. Това представлява една значителна и несиметрична 

поддръжка. В същото време за подмерки - Участие във ВПС, Поддържане на 

местообитанията, Поддържане на ландшафта и Контрол на почвената ерозия са 

изплатени общо 11,5 млн.евро. Поставените в ПРСР 2007-2013 г. цели по мярка 214 се 

разминават с постигнатото, което показва недостатъци и в момента на планиране, и при 

изпълнения на плана. Само 10% от заявителите са получили субсидии, сключени са 

само 12% от заложените като цел договори. Заявления са подали предимно едрите 

собственици, а голяма част от по-дребните или не са попаднали в спуснатите критерии, 
или са се отказали от участие. 
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Таблица 5. Изпълнение на М214 „Агроекологични плащания ПРСР 2007-2013 

Направление 
Брой 

догов

ори 
% 

брой 

животн

и 

площ 

/ха/ 

оторизир

ани суми 

млн. евро 

% от 

оторизир

аните 

суми 

Биологично 

растениевъдство 
1 926 39.47%   29 849 

36.9 7.97% 
Биологично пчеларство  307 6.29% 50 909   

ВПС – 1 
643 13.18%   34 043 5.2 1.12% 

ВПС – 2 

Поддържане на 

местообитанията 
68 1.39%   11 977 5.7 1.23% 

Поддържане 

характеристиките на 

ландшафта 
18 0.37%   29 0.1 0.02% 

Въвеждане на 

сеитбообращение 
1 175 24.08%   648 455 403.7 87.23% 

Контрол на почвената 

ерозия 
35 0.72%   1 196 0.5 0.11% 

Опазване на застрашени 

от изчезване местни 

породи 
609 12.50% 16 147   10.7 2.31% 

Пасторализъм 99 2.03%   7 199     

Общо 4 880 100%   732748 462.8 100% 
Източници: RDP 2007-2013-Annual Progress Report 2015_BG_30June2016-1 

 
Една от най-големите слабости при компенсаторните плащания е именно в 

дизайна на мерките и на плановете за приложение. В България са налице екологични 

проблеми, произтичащи от земеделието, които са ясно откроени в различни официални 

документи и доклади на различни организации. Това са проблеми, свързани с 

небалансираното торене, дела на обработваемите земи в използваемите земеделски 

площи, нивата на нитратно замърсяване на подпочвените води, вследствие на 

земеделска дейност, продължаващото намаление в популацията от птици, дела на 

площите с биологично земеделие, условията на отглеждане на селскостопанските 

животните, пустеещите земи в планинските и необлагодетелствани райони, управление 

на мерите и ливадите и др. Трябва да има пълно разбиране, че компенсаторните 

плащания са подкрепа към изпълняващите и поели доброволен ангажимент да го правят 

срещу това да предоставят съответните публични блага. Те трябва да помагат за 

постигане на целите за екологична устойчивост, давайки на фермерите достъп до тези 

ресурси срещу изпълнение на ценни и обществено-полезни услуги. 
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4.4. Организации на производителите , сътрудничество и подкрепа за 

напояване 

В българското земеделие има много проблеми – структурни, организационни, 

институционални, производствени, но една от големите слабости е именно липсата на 

големи и обединени дружества и организации, които да бъдат съизмерими със 

световните представи и мащаби. В съвременните икономически реалности иновациите 

и развитието се правят в големите и високо капитализирани компании. Създаването на 

по-мощни структури, които да възникнат на основата на вече изградените съюзи и 

асоциации е най-прекият път към едно по-конкурентно и с по-висока добавена стойност 

земеделие. В нашите български условия, колкото и голямо да е едно стопанство или 

фирма, то е неконкурентно малко за глобалните реалности , в които се прави агро-
бизнес. 

Създаването на организации на производители и по-тясна интеграция между 

отделните нива на хранителната верига в България е разглеждано, като най-прекия 

възможен път за постигане на по-висока конкурентоспособност, пазарна сила и 

способност за трансфер на знания и иновации в земеделието. В предходния и 

настоящия програмен период са заделени специални мерки, насърчаващи това 

коопериране, чрез М142 и М9 от ПРСР 2014-2020. Като цяло обаче се отбелязват слаби 

резултати при изпълнението, като през предходния програмен период едва 8 стопанства 

са успели да постигнат краен резултат – излизане на пазара. Причините за това са 

публично идентифицирани и се дължат на трудния процес на коопериране на дребните 

земеделски стопанства, липсата на взаимно доверие, липсата на умения за управление 

на маркетингова организация от тяхна страна, минимални задължителни разходи за 

функциониране на организация на производители, което възпрепятства процеса на 

организиране и кандидатстване. Това идва да покаже, че в България хоризонталната 

форма на коопериране трудно ще започне да работи заради разпокъсаността, 

маломерността на стопанствата и техният ресурсодефицит. Подкрепата от страна на 

държавата на вертикално коопериране и използване желанието на организациите по-
високо във веригата на стойността, да бъдат интегратори на производствения процес 

трябва да бъде стимулирано при дизайна и планирането на мерките и дейностите по 

това направление. Повишаване на нивата на коопериране в отрасъла е важно не само за 

малките стопанства, но то е по-скоро жизненоважно за средните – пазарно 

ориентирани, понасящи висок риск за тяхната възвращаемост и загуба на направените 

вложения. 
Иначе за периода 2012 - 2013 г. са признати 12 групи на производители на 

плодове и зеленчуци, които изпълняват петгодишни инвестиционни програми. 

Разходите за инвестиции са финансирани 75% със средства от ЕС и национално 

съфинансиране и 25% със собствени средства на групите. В тях членуват 48 

производители на плодове и зеленчуци. През 2015 и 2016 г. се забелязва засилен 

интерес към създаване на ГП и ОП. Общият брой на организации и групи на 

производителите достига 72. С най-голям дял са производителите на мляко (28 бр.), 

плодове (15 бр.), зеленчуци (12 бр.), плодове и зеленчуци (6 бр.), представени са и 

други сектори, като етерично-маслени култури, зърнено-житни култури, месодайно 

говедовъдство и др.. В същото време трябва да се подчертае, че тези ГП и ОП обхващат 

много малко на брой производители, което трудно може да промени цялостната картина 

на слаба кооперираност и ниско ниво на общи действия в земеделието и до голяма 
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степен са стимул заради възможността тези стопанства да ползват по-високата подкрепа 

по подмярка 4.2. (до 70 %) за ОП и ГП. 
 
Таблица 6. Постигане целите по мярка 142 

вид 

индикатор индикатор 
цел 2007-

2013 г. 

изпълнение  
сключени 

договори 
проекти с 

плащане  
брой % брой % 

продукт/ 

извършени 

дейности 

брой подпомогнати 
организации на 
производители 

3 4 133% 2 50% 

оборот на подпомогнати 
организации на 
производители (в млн. евро) 

7 31 441% 13 42% 

резултат 
брой на стопанствата, 
излезли на пазара 

4   0% 8 200% 

Източник: RDP 2007-2013-Annual Progress Report 2015_BG_30June2016-1 

 
През програмния период 2014-2020 се предвижда и прилагане на М16 

„Сътрудничество”, която трябва да надгражда и доразвива кооперирането между 

земеделските производители. Тя трябва да спомага за изграждането на интерактивни 

иновационни модели в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за 

селскостопанска производителност и устойчивост, насърчавайки сътрудничеството за 

разработване на нови продукти, практики и технологии, като стимулира развитието на 

къси вериги на доставки и местните хранителни вериги. Изпълнението и успеха на тази 

мярка, обаче, са застрашени заради неуреденостите в институционализирането: наука-
частен сектор-публично управление. В днешно време, показател за успешно развитие и 

конкурентоспособност не е в това с какви ресурси и сравнителни предимства 

разполагаш, а какви иновации и нови технологии си създал и притежаваш. 
Подкрепата за напояване също е част от изграждане на инфраструктурната ос, 

която да гарантира едно по-устойчиво и конкурентно земеделие. Напояването е и 

инструмент от управление на риска в земеделието. И при нея има редица проблеми, 

които не позволиха стартиране на мярката за хидромелиорации в предходния програмен 

период. Проблемите са много и са от различно естество – състояние на 

инфраструктурата и съоръженията, объркаността на институционалната и нормативна 

база, неблагоприятната структура на земеделието и на стопанствата, заедно с 

поземлените отношения, високите разходи за използване на водата, проблемите при 

стопанисването и управлението на язовирите и резервоарите и т.н. 
В ПРСР 2014-2020 са заделени 100 млн.евро за инвестиции в напояването, като 

се разработва Стратегия за развитие на напоителния сектор в България, което да отвори 

пътя към подкрепа в тази област и да стимулира повече частни инвестиции за модерни 

и ефективни напоителни системи, подобряване на публичната напоителна 

инфраструктура, както и допускане на производителите в процеса на вземане на 

решения при управлението на осигуряването на вода за напояване. 
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5. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ 
През 2007 г. България става пълноправен член на ЕС и с това се възползва от 

прилагането на най-голямата финансова политика на Общността – Общата 

селскостопанска политика (43% от бюджета на ЕС 2007-2013). Членството на страната 

в ЕС донесе, не само финансови ползи за икономиката и в частност в аграрния отрасъл, 

но България стана интегрална част от най-значимото и напредничаво европейско 

обединение от средата на ХХ век. След срива в българското земеделие през 90-те 

години, когато съкращението в производството достига между 3-5 пъти и 

задълбочаващата се декапитализация на средствата за производство, с 

предприсъединителния и след това с програмните периоди от 2007 г., българското 

земеделие се стабилизира, адаптира се към новите реалности, модернизира се и 

увеличава своя потенциал. 
По конкретните показатели обаче, свързани с производството, 

производителността, ефективността и добавената стойност, през последните 10 години 

се открояват слабости, които показват, че процесът на трансформация в отрасъла е 

завършил, но членството в ЕС не може автоматически да реши проблемите и да направи 

отрасъла проспериращ. След 2000 година земеделието започва постепенно да губи 

позиции в общата добавена стойност. Делът на аграрния отрасъл след 2007 г. спада в 

рамките на под 5%. Този спад се дължи не на абсолютно намаление на производството 

и на добавената стойност на отрасъла, а на по-бързото и възходящо общо развитие, най-
вече в сферата на услугите, които формират около 65% от БДС на страната. Проблемът 

с ниската добавена стойност от земеделие се корени в ниските стойности на добавената 

стойност на единица земеделска и обработваема земя. През последните години, 
брутната продукция от земеделие в България се изчислява на около 3 пъти по-ниски 

равнища отколкото средните стойности в ЕС-27. Именно тези ниски стойности 

разкриват големия проблем в българското земеделие и обясняват защо ниските нива на 

добавена стойност се дължат на слабости на отрасъла, повече отколкото на по-бързото и 

изпреварващо развитие на услугите и индустрията.  
Земеделието е без аналог измежду останалите икономически отрасли, където 

има такива високи нива на публично финансиране. За сравнение трябва да се отбележи, 

че през 2000 г., 1 лв. публично финансиране в земеделието застава срещу около 32 лв. 

добавена стойност, а през 2010 г. 1 лв. публично субсидиране се равняват вече на 2 лв. 

добавена стойност. През 2015 год. създаваната в земеделието БДС, съпоставена с 

подпомагането по линия на директните плащания, националните доплащания и 

средствата от ПРСР (предназначени за земеделие), вероятно ще падне до 1 към 1,4 лв. 

Причините за това са по-скоро в модела на политика в земеделието, провеждан от ЕС и 

е системен проблем на ОСП за последните 15 години, а у нас остават проявленията и 

показват неспособността ни да постигнем повече от това на бенефициенти на тези 

средства. 
ОСП е преобладаваща политика, приспособена по-добре към старите страни-

членки, което може да бъде обяснено с историческия подход на развитие. На тази 

политика й липсва гъвкавост за да посрещне структурните, икономическите и 

производствени различия в Общността на 28 независими държави.  
Политиката на ОСП в България, през тези 10 години, показва трудно адресиране 

на националните настоящи проблеми в земеделието, които са от пазарно, 
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производствено и структурно естество. България има по-малко екологични проблеми, 

но има проблеми с добавената стойност, конкурентоспособността и модернизацията на 

средните и малки стопанства. Подкрепата с І-ви и ІІ-ри стълб е плодотворна за 

производителите, но трябва да се повиши ефективността на резултатите, които се 

постигат и да се намалят негативните ефекти , свързани с намесата в управленските и 

производствени решения, които предприемат фермерите. 
Въведеното от началото на новото хилядолетие необвързано подпомагане по І-

ви стълб на ОСП се оказва противоречиво решение, което разкрива слабости не само в 

България, но и в целия ЕС. Европейското земеделие губи темпове на растеж , в 
сравнение не само с бързоразвиващите се страни, като Китай, Индия и Бразилия, но 

изостава и в сравнение със САЩ. Създаваната добавена стойност през последните 10 

години в ЕС-28 е около 4 евро срещу всяко 1 евро, разпределено като директни 

плащания, но се разкрива голямата диференциация между нови и стари страни-членки. 

В ЕС-13, добавената стойност в земеделието на единица субсидия през 2015 година се 

изчислява на под 3 евро, докато в ЕС-15 това съотношение е над 2 пъти повече. 

Въведената през настоящия програмен период по-голяма обвързана подкрепа за 

чувствителни сектори е благоприятно решение за тези производства, но в същото  време 

те се стабилизират и възползват на ниво площи и брой животни, като отражението 

върху произведената продукция не е голямо. Количеството на произведено краве 

мляко, където са насочени най-голяма част от средствата за обвързано подпомагане, 
продължава да намалява и през 2015 и 2016 г. Наблюдава се силно адаптационно 

поведение от страна на производителите при вземането на техните управленски и 

производствени решения, съобразно конюнктурата на подпомагане, което се 

потвърждава с осезаемия ръст през последните 2 години на култури, които по принцип 

не са сред най-застъпените и при които ползите не са много ясни. 
Другият голям проблем пред директните плащания се оказва неравномерното 

разпределение между бенефициентите. Подпомагането се прави, за да се подкрепят 

доходите и да се гарантира жизнеността на отрасъла, докато неравномерното 

разпределение е сигнал, че средствата не са съобразени с нуждите и състоянието на 

отделните бенефициенти. Около 12% от бенефициентите получават 83% от публичните 

средства, като това са бенефициенти, стопанисващи крупни масиви от земя, които 

получават публично подпомагане, независимо от фермерската им доходност, 

жизнеспособност и реципрочната обществена полза. 
Подпомагането по ІІ-ри стълб, чрез Програмата за развитие на селските райони, 

оказва важна помощ за развитие, модернизиране и оборудване на стопанствата в 

сектора. Въпреки трудностите, с усвояването на средствата в началото на предишния 

програмен период (2007-2013), в края бе постигната висока степен на изпълнение – 
99%. В същото време се виждат диспропорции в разпределението на средствата, като 

над 67% от помощта е в подотрасъла на растениевъдството, а неизпълнението на някои 

от заложените в началото на Програмата индикатори са изпълнени или наполовина, или 

по-малко. При прилагането на М123 за добавяне на стойност към земеделските 

продукти се вижда също висока степен на финансово изпълнение, като финансово са 

подкрепени, в периода 2007-2013 г., 381 предприятия само в хранително-вкусовата 

промишленост, което е около 7,5% от всички предприятия в сектора. Големият въпрос 

тук е свързан именно с интеграцията на подкрепените предприятия и земеделския 
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отрасъл, за да се повиши добавената стойност и с проследяване изпълнението на бизнес 

плановете от тези предприятия и оценката на тяхната устойчивост. 
Вижда се, че този проблем е сложен не само за България, но и за останалите 

нови страни членки, които като цяло изпитват слабости за добавяне на стойност към 

тяхната земеделска продукция, докато в ЕС-15 нещата са далеч по-добре, което се 

потвърждава и от подобряване на търговския баланс на ЕС след 2010 година, когато 

Общността от нетен вносител се превръща в нетен износител, именно благодарение на 

продуктите с висока добавена стойност. 
Въпреки тези слабости, земеделието в момента остава основен и ключов отрасъл 

в българската икономика, който заслужава специално отношение. То се модернизира, 

фермите се окрупняват, доходите растат, но изпитваме проблеми с ниската добавена 

стойност и производствените дисбаланси. Благодарение на провежданата политика след 

2007 г., екологичният проблем с изоставените и нестопанисвани земи е маргинализиран 

в значителна степен. Членството в ЕС дава силен тласък на търговията - 65% от 

аграрния износ е за ЕС (слаб ръст за последните 10 години), 75% от вноса е от ЕС (ръст 

от 80% за последните 10 години). Въпреки намалението в добавената стойност на 

страната, земеделието генерира около себе си допълнителни услуги и поръчки за около 

4,5 млрд. лв., допринася за положителна нетна търговия от агро-храни годишно с около 

2,5 млрд. лв., има безспорна роля в развитието на селските райони и заетостта и по този 

начин косвено участва в създаването на между 12-15% от БВП на страната, което е 

достатъчно значимо и важно и показва безспорен потенциал да подобри своите 

показатели в бъдеще. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


